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 إهداء
 إيل من رباين صغريا ورعاين كبريا
 إيل من رفع يديه إىل السماء داعيا يل

 إىل من محلتين تسعا ورعتين إىل أن أصبحت رجال
 إىل أمي وأيب

 إيل من وقفت جبانيب وساندتين
 إيل زوجيت

إىل ابين الذي ادعوا له بالتوفيق يف مسريته العلمية مستقبال 
 وان حيثه هذا اجلهد املتواضع إىل البذل والعطاء

إىل كل من كان له يد بعد اهللا يف وصول هذا البحث إىل ما 
 وصل إليه

 
 

 الباحث
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 الشكر والتقدير

والصالة والسالم على أشـرف األنبيـاء       … الذي بفضلة ومنة تتم الصاحلات       احلمد هللا 
اللهم انفعين مبا   .. واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إيل يوم الدين             

 . علمتين وعلمين ما ينفعين وزدين علماً 
يل بعد شكر   أتقدم بالشكر اجلز  .. ووفاًء وعرفاناً باجلميل    .. بكل إخالص وحب وتقدير     

 . اهللا لكل من تفصل بذل اجلهد ومد يد العون واملساعدة إلمتام هذا العمل 
واخص بالشكر سعادة الدكتور عبد اهللا عبده فتيين املشرف على هذه الرسـالة وعلـى       

وإرشاداته البنائه وجهوده املخلصة ودعمه املستمر ومراجعته الرسالة        , توجيهاته القيمة   
اللمسات النهائية اليت كان هلا اكرب األثر يف الوصول بالرسالة إيل           ووضع  , أكثر من مرة    
وكما اشكر الدكتور محزة بن عبد الرمحن باجودة علـى مـساعدته يف             , هذا املستوى   

توجيهي ملوضوع البحث وتفضله بإمدادي ببعض املراجع واالستفادة من ارائه منذ بزوغ            
ى تفضله مبساعديت وتـوجيهي قبـل       كما اشكر الدكتور حامت خليل عل     , فكرة البحث   

كما اشكر السادة أعضاء هيئة التدريس مجيعاً بقسم        , تعيني املشرف العلمي على البحث    
التربية الفنية بكلية التربية جبامعة آم القرى الذين مل يألو جهـداً يف مـساعديت بطريقـة      

 . مباشرة أو غري مباشرة 
نانني من اململكـة العربيـة الـسعودية        وال يسعين إال إن أتقدم خبالص الشكر لكل الف        

موضوع الدراسة الذين زودوين باألعمال اخلاصة م إثناء مقابليت الشخصية هلم أو عن             
طريق وسائل االتصال املختلفة واليت تعد هي األساس الذي بنيت علية الدراسة التحليلية             

 . وهنا ال يسع املقام لذكر أمسائهم نظرا لكثرة عددهم , 
ر األستاذ حممد حممد يوسف بإدارة مدير جامعة حلوان على تفضله بتـسهيل             كما أشك 

كما اشكر أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية       , تصوير الرسائل العلمية اخلاصة بالبحث      
الفنية بكلية التربية جبامعة طيبة ملا بذلوه من جهد صادق وأمني يف إمـدادي مبـراجعهم                

لقاءات واملناقشات املستمرة اليت أفادت هذا البحث       وكتبهم الشخصية واالستفادة من ال    
والـدكتور حممـد    , واخص بالشكر سعادة الدكتور مصطفي عبد الرحيم حممد سعيد          

ومن قسم املناهج وطرق التدريس الدكتور على , والدكتور صفوت امي حممود,شحاتة 



 ٥

يت سـامهت يف    موسى حيث مسح يل بزيارة مكتبته اخلاصة وإعاريت منها بعض املراجع ال           
كما اشكر اخوي الفاضلني أسامة حممد احلازمي الذي طاملا ساندين ومد يد            .مادة البحث 

كما اشـكر   ,العون والنصح و حممد ماجد البليهشي الذي قام بتحليل البيانات إحصائياً            
كما أتقدم بالشكر االمتنـان اىل      , األخ الفاضل رشدان العويف على ما قدم يل من نصح           

كما اشكر  , مني الذين حكموا أدوات الدراسة فجزهم اهللا خريا ونفع بعلمهم           مجيع احملك 
مجيع إخويت الذين كان هلم الفضل بعد اهللا يف حتفيزي إلاء هذا البحث واخص بـذكر                
منهم أخي نواف الذي مل يألوا جهد يف مساعدته اليت كانت وال تزال هلا األثر يف حيـايت           

 والعون وغفلت عن ذكره يف هـذه        ة ملن مد يد املساعد    وأقدم اعتذاري سلفاً  , العلمية  
 . العجالة 

                                             
                

                                                                                         الباحث 
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  :ملخص الدراسة
التوظيفات اجلمالية للحروفية العربية يف الفن التشكيلي السعودي         : عنوان الرسالة 

 . واإلفادة منها يف جمال تدريس التربية الفنية يف التعليم العام 
 : من أهداف الدراسة 

رصد التوظيفات اجلمالية للحروفية العربية يف الفن التشكيلي يف اململكـة العربيـة              
 . السعودية

وديني الذين قاموا بتوظيـف احلـرف العـريب يف الفـن            الكشف عن الفنانني السع    
 التشكيلي يف اململكة العربية السعودية

حتليل واستنباط القيم اجلمالية للحروفية العربية يف الفن التشكيلي يف اململكة العربية الـسعودية               
 .   دف االستفادة منها يف جمال تدريس التربية الفنية يف التعليم العام 

 : راسة منهجية الد
بتحليل بعض أعمال الفنانني السعوديني يف هذا اال        : يتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي وذلك       

. 
 : نتائج الدراسة 

, عكست بعض أعمال الفنانني احلروفيني يف تشكيالم الفنية عناصر ومالمح بيئيـة وشـعبية                .١
 . أثرت من القيم اجلمالية للوحة احلروفية 

ما جيعل من احلروفيـة العربيـة مـصدرا         , يفات اجلمالية من الثراء الشكلي      حتمل بعض التوظ   .٢
 . تشكيليا ذوا أبعادا متنوعة 

استفاد الفنان من تنوع اخلطوط وتعدد أشكال احلرف الواحد يف الصياغة احلروفية األمر الذي               .٣
 . أعطى الفنان احلرية يف صياغات متنوعة هلا طابع التجديد 

املصاحبة للخط العريب من نقط وإعجام وشكل ميكن أن توظف مجاليا بـدون             إن العناصر املالئة     .٤
 . العبارات والكلمات واستفاد منها احلروفيني وافردوا هلا أعماال خاصة ا مثل يوسف إبراهيم 

 : توصيات الدراسة 
مبا أن احلروفية أصبحت ظاهرة يف الفن التشكيلي فان الباحث يوصي بتدريس وحـدة يف                .١

 . رق تدريس التربية الفنية مناهج وط
يوصي الباحث باالستفادة من نتائج الفنانني احلروفيني يف إثراء القيم اجلمالية والبـصرية              .٢

 .لدي الطالب يف مراحل التعليم املختلفة 
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The study abstract 

Title: The aesthetic functions of the Arabic Calligraphy in the Saudi 
formative art and its utilization in educating the art within  
the context of the public education. 
Researcher Name: 
 Muslem Moqbel obed AL-Sarrani. 

:Objectives 
- Monitoring the aesthetic functions of the Arabic Calligraphy in the 

Saudi Formative art. 
- Exploring the Saudi Artists, who employ the Arabic Calligraphy in 

the Saudi Formative art. 
- Analyzing and deducting the aesthetic values of the Arabic 

Calligraphy in the Saudi Formative art to utilize it in educating the 
art with in the context of the public education. 

:yMethodolog 
 The researcher uses the analytical descriptive method by 

analyzing some of the Saudi artist’s works in this field.  
:Results of the study 

١- Some formative works of the artists specialized in Letters reflected 
popular and environmental features and elements. This enriched 
the aesthetic values of the Arabic Calligraphy. 

٢- The Arabic Calligraphy, due to the aesthetic functions, became a 
multi-dimension formative source. 

٣- The Artist made use of the various lines and multiple types of the 
one letter in the verbal formulation. So, the artist was free to use 
renewed formulations. 

٤- The elements accompanying the Arabic Line, including dots and 
forms, may be aesthetically employed without the words and 
statement. The artists specialized in letters benefited from them and 
prepared particular works on them such as Yusef Ibrahim. 

:Recommendations of the study 

١- As the letters become a phenomenon in the formative art, the 
researcher recommends the preparation of a unit related to the 
methodology followed in art educating. 

٢- The researcher recommends to benefit from the artists 
specialized in letters in enriching the aesthetic and visual values 
for the student in all educational phases.    
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 المحتويات
 الصفحة الموضوع

 أ ........................................................................اإلهداء 
 ب ..............................................................الشكر والتقدير 

 د ...................................................بالعربيملخص الدراسة 
 هـ .......................................ملخص الدراسة باللغة االنجليزية 

 و ....................................................................لمحتويات ا
 ح ..............................................................فهرس األشكال 

 ٢ ......................................................................... مقدمة 
 ٣ .............................................................. ة مشكلة الدراس

 ٤ ...........................................................تساؤالت الدراسة 
 ٤ .............................................................. أهداف الدراسة 
 ٤ .................................................. .............أهمية الدراسة 
 ٤ ............................................................... حدود الدراسة 

 ٥ ........................................................ اصطالحات الدراسة 
 بقةاإلطار النظري والدراسات السا:الفصل الثاني 

 
 

 ٧ ....................................................... اإلطار النظري : أوال 
 ٧ ....................................................... نشأت الكتابة العربية 

 ١٠ ........................... المقومات التشكيلية والجمالية للخط العربي 
 ١٢ .............................................. عربي وأصالته مكانة الخط ال

 ١٣ ............... الخصائص المشترآة بين الخط العربي والفن الحديث 
 ١٣ .......................... الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية 
 ١٦ ......... .........استخدام الحرف العربي في الفنون التشكيلية 

 ١٦ ........................................................ الحروفية في الغرب 
 ١٨ ........................................................... الحروفية العربية 

 ١٩ ....................... بداية ظهور الحروفية العربية آظاهرة في الفن 
 ٢٠ ........................................  بالخط العربي وجمالياته التشكيل

 ٢٠ ......................................................... نظرية البعد الواحد 
 ٢١ ..............  تأثر معظم أرجاء الوطن العربي بنظرية البعد الواحد  

 ٢١ ........................................ .......مميزات نظرية البعد الواحد 
 ٢١ .................. نسبة ظهور الحرف العربي في األعمال التصويرية 

 ٢٢ ................................................... بعض الحروفيين العرب 
 ٣٢ .......... ........................................الدراسات السابقة : ثانيا 
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 الصفحة الموضوع
  

  إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 
  

 ٤٩ ...............................................................منهج الدراسة 
 ٤٩ ...........................................................إجراءات الدراسة 

 ٤٩ ................................................... ..........مجتمع الدراسة 
 ٥٠ ................................................................ عينه الدراسة 

 ٥٠ .............................................................. أدوات الدراسة 
 ٥١ .......................................... .................الوحدة التدريسية 

  
  

  تحليل نتائج الدارسة ومناقشتها: الفصل الرابع 
  

 ٥٢  ...........مختارات من األعمال الحروفية لفنانين السعوديينتحليل 
  

  النتائج والتوصيات :  الفصل الخامس
  

 ١٠٥ ........................................................................ النتائج
 ١٠٦ .................................................................... التوصيات 

 ١٠٧ ........................................................................لمراجعا
 ١١٦ ................................... ...................................المالحق 
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 فهرس االشكال
 

 رقم الصفحة اسم الفنان رقم الصورة م

 ١٤٥ إبراهيم ناصر الفصام  )٣ )(١( صورة رقم   .١
 ١٤٥ إبراهيم ابو قس  )٢( صورة رقم   .٢

 ١٤٥ إبراهيم العرايف  )٤( صورة رقم   .٣

 ١٤٥ امحد حممد اجلنيدل  )٥( صورة رقم   .٤
 ١٤٥ امحد البار  )٦(صورة رقم   .٥

 ١٤٥ امحد عبد رب النيب  )٧( صورة رقم   .٦

 ١٤٥ أريج ابو عينني  )٨( صورة رقم   .٧
 ١٤٦ امحد مبارك منسي  )٩( صورة رقم   .٨
 ١٤٦ اميان املنتصر  )١٠( صورة رقم   .٩

 ١٤٦ حسني عسريي  )١١( صورة رقم  .١٠

 ١٤٦ عبد العزيز عاشور )١٢( صورة رقم  .١١

 ١٤٦ أمال مليح )١٣( رقم صورة  .١٢
 ١٤٧ عبد الرمحن الغامدي )١٤( صورة رقم  .١٣

 ١٤٧ يد محود الشمراينعس )١٥( صورة رقم  .١٤

 ١٤٧ دعاء السليمان )١٦( صورة رقم  .١٥

 ١٤٧ سعودحسن القحطاين )١٨) ( ١٧( صورة رقم  .١٦

 ١٤٧ سليمان باجبع )٢٠) (١٩( صورة رقم  .١٧

 ١٤٧ ملياء الصقر )٢١( صورة رقم  .١٨

 ١٤٧ عبد العزيز عاشور )٢٢( صورة رقم  .١٩

 ١٤٨ عبد اهللا بوعينني )٢٥) ( ٢٤) ( ٢٣( صورة رقم  .٢٠

 ١٤٨ عواطف املالكي )٢٦( صورة رقم  .٢١

 ١٤٨ عبد اهللا الشيخ )٢٧( صورة رقم  .٢٢

 ١٤٨ اسعد بيت املال )٢٨( صورة رقم  .٢٣

 ١٤٩ عبداهللا العدل )٢٩( صورة رقم  .٢٤



 ١١

 ١٤٩ وعيننيعبد اهللا ب )٣٠( صورة رقم  .٢٥

 ١٤٩ الرحيم  حممد اجلمعان عبد )٣٢) ( ٣١( صورة رقم  .٢٦

 ١٤٩ قصي العوامي )٣٤) ( ٣٣( صورة رقم  .٢٧

 ١٥٠ حيي إبراهيم شريفي )٣٥( صورة رقم  .٢٨

 ١٥٠ حيي إبراهيم شريفي )٣٦( صورة رقم  .٢٩

 ١٥٠ عبد اهللا الشيخ )٣٧( صورة رقم  .٣٠

 ١٥٠ مهدي راجح )٣٩) ( ٣٨( صورة رقم  .٣١

 ١٥٠ مها السويلم )٤٠( ورة رقم ص .٣٢

 ١٥١ فهد خليف )٤٦( إىل ) ٤١( صورة رقم من .٣٣

 ١٥١ يوسف إبراهيم )٤٧( صورة رقم  .٣٤

 ١٥١ عبد العزيز الرويضان )٤٨( صورة رقم  .٣٥

 ١٥١ فهد خليف )٥٨(  إىل) ٤٩( من صورة رقم  .٣٦

١٥٤ـ١٥٣ـ١٥٢ فهد الربيق )٦١( إىل )٥٩( من صورة رقم  .٣٧

 ١٥٤ عواطف املايل )٦٤(  إىل) ٦٢( من صورة رقم  .٣٨

 ١٥٤ ١٦حممد الرباط )٦٥(صورة رقم  .٣٩

 ١٥٥ عبد اهللا شاهر عسريي )٦٦( صورة رقم  .٤٠

 ١٥٥ عادل سامل احلسينون )٦٧( صورة رقم  .٤١

 ١٥٥ عبد العزيز عاشور )٦٨( صورة رقم  .٤٢

 ١٥٥ على الرزيزاء تكوين )٦٩( صورة رقم  .٤٣

 ١٥٥ نيعبده امحد ياس )٧٠( صورة رقم  .٤٤



 ١٢

 ١٥٥ امحد االعرج )٧١( صورة رقم  .٤٥

 ١٥٦ سليمان احللوة )٧٣) ( ٧٢( صورة رقم  .٤٦

 ١٥٦ سامي البار )٧٤( صورة رقم  .٤٧

 ١٥٦ عادل سامل احلسينون )٧٥( صورة رقم  .٤٨

 ١٥٧ـ١٥٦ على الطخيس )٨١( إىل)٧٦( من صورة رقم  .٤٩

 ١٥٧ صالح باشراحيل )٨٢( صورة رقم  .٥٠

 ١٥٨ـ١٥٧ حممد العجالن )٨٨(  ىلإ )٨٣( من صورة رقم  .٥١

١٦٠ـ١٥٩ـ١٥٨ حممد الرباط  )٩٩(  إىل) ٨٩( من  صورة رقم  .٥٢

 ١٦١ـ١٦٠ حممد السليم ) ١٠٦(إىل) ١٠٠( من صورة رقم  .٥٣

١٦٣ـ١٦٢ـ١٦١ منصور مرعي الشريف )١٢٠(إىل  )١٠٧( من صورة رقم  .٥٤

 ١٦٤ ناصر املوسى  )١٢٥(إىل )١٢١( من صورة رقم  .٥٥

 ١٦٤ نايل مال  )١٢٦( صورة رقم  .٥٦

 ١٦٤ مهدي راجح  )١٢٧( صورة رقم  .٥٧

 ١٦٥ـ١٦٤ نبيل هاشم جندي  )١٢٩ ) ( ١٢٨( صورة رقم  .٥٨

١٦٧ـ١٦٦ـ١٦٥ نعيم امحد القرايف )١٤٦( إىل)١٣٠( من صورة رقم  .٥٩

 ١٦٨ـ١٦٧ وليد الوابل )١٥٥(إىل )١٤٧( من صورة رقم  .٦٠

 ١٦٩ يوسف إبراهيم )١٥٩(إىل )١٥٦( من صورة رقم  .٦١

 ١٦٩ فايز ابو هريس  )١٦٠( صورة رقم  .٦٢

 ١٦٩ الما السديري  )١٦١( صورة رقم  .٦٣

١٧٢ـ١٧١ـ١٧٠ يوسف إبراهيم )١٧٩( إىل)١٦٢( من صورة رقم  .٦٤

 ١٧٢ حممد عبد الرمحن سيام  )١٨٠( صورة رقم  .٦٥



 ١٣

 ١٧٣ يوسف إبراهيم )١٨٥(إىل )١٨١( من صورة رقم  .٦٦

 ١٧٣ رييمفرح على العس  )١٨٦( صورة رقم  .٦٧
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 ١٥

:
حيـث  ,       يعترب الفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية بالد احلرمني فناً متميزاً            

يعكس القيمة اجلمالية والوظيفية والروحية اليت عرفت ا اململكة واليت ال ختفي على أي              
قد تاثر الفن يف اململكة العربية السعودية وهو حديث الـوالدة باحلركـات             ول. إنسان  

فقد تاثر الفنان السعودي باراء واطروحات مجاعة البعد الواحد الذين          , العربية املعاصرة   
وافتتان , وجدوا ضالتهم يف احلرف العريب ومجالياتة وقد لفت انظار بعض الفنانني العرب    

) نـاالرد  ( ، و  Paul Klee)  بول كلـــــية  ( مـثال  بعض الفنانني العامليني أ
Nallardهوفر ( ، و (Hoofferو  ) دجيوتكس ( Degottex و ،) تروكس (Trox و 

و , الذين أدركوا مجالية احلرف العريب ومرونتـه للتـشكيل   , Manossi ) مانوسية (
, يـل محـودي   مج: كذلك حظي احلرف العريب باهتمام خنبة من الفنانني العرب أمثـال   

, وعمر النجـدي    , ووجيه حنلة   , وغازي الدليمي وخليل الزهاوي     , وشاكر آل سعيد    
وقد أفرزت تلـك    , الذين وجدوا فيه إمكانيات ميكن توظيفها تشكيليا        , وحممد غنوم   

وقد حفز ذلـك جمموعـة      . احملاوالت إجياد مدرسة أو اجتاه مميز مثل اجتاه البعد الواحد           
خاصة وان احلرف العريب , نانني السعوديني يف أن ينتهجوا هذا االجتاه ليست قليلة من الف   

كما أن له من اإلمكانيـات الفنيـة   ,واسطة التعبري مرتبط باللغة العربية والقرآن الكرمي     
وتعـدد  , والليونة    , السالسة    : مثل  . والتشكيلية ما ال يتوفر يف غرية من األجبديات         

وكثرة أنواعه وقد أكد بيكاسو هذه احلقيقة       , لتشكيل  وسهولة ا , صور احلرف الواحد    
إن أقصى نقطة أردت الوصول إليها يف فن الرسم وجدت اخلط  اإلسالمي             " عندما قال   

  . ١٠ص ) م ١٩٩٠, الرفاعي " .  ( قد سبقين إليها منذ أمد بعيد 
 القرن  لئولقد حظي احلرف العريب يف الفترة األخرية منذ منتصف القرن العشرين ويف أوا            

وكذلك ,  أمثال بول كلية وغريه      باهتمام خاص من الفنانني الغربيني    , الواحد والعشرين   
مما شكل اجتاهاً واضحاً وظاهرة هي جديرة بالدراسة ضمن التيـارات           , الفنانون العرب   

خاصة وان هذا االجتاه ليس إجتاهاً متثيلياً واقعيا الن طبيعة احلرف           , واالجتاهات األخرى   
يب هي حروف جمرد بعيد عن التشخيص مما شجع كثري مـن الفنـانني الـسعوديني                العر

لإلبداع يف هذا اال يف كافة التخصصات الفنية ذلك جعل رصـيدا لـيس قليـل يف                 



 ١٦

وعبـد  ,  ويوسف جاهـا  , وحممد السليم   , وحممد سيام   , أعماهلم أمثال ناصر املوسى     
 . ويوسف إبراهيم , العزيز عاشور 
روفية العربية كاجتاه حاول أن يوجد مدرسة عربية صرفة لصلتها الوثيقـة            إن ظاهره احل  
باستلهام واستخدام احلرف العريب يف التعبري ذلـك جـدير بالدراسـة            , باللغة العربية   

ومنـها اململكـة    , ال سيما وأن أثرها عم وشاع يف كثري من الدول العربية            , واالهتمام  
ولقد رجعت إىل احدث املراجع الصادرة حـىت أُمل         . العربية السعودية موضوع الدراسة     

ولقد ركزت  , وأحيط ذا املوضوع كما رجعت أيضا إىل آخر إنتاج الفنانني التشكيليني
 . مع عدم إغفال دور الفنانني العرب , على الفن التشكيلي السعودي 

א :א
لغرابتها على ساحة  الفـن      , دة      لقيت ظاهرة احلروفية العربية يف بدايتها مقاومة شدي       

واعتربه البعض توجهاً حنـو اجلـذور       ,التشكيلي الذي كان سائدا يف أوائل الستينيات        
الثقافية لدراستها وإستيحاء عناصرها واستلهام ملفرداا ، وذلك خدمة ألهداف التأصيل           

  )  ٢٠٠٦, حممد سعد ( و ) م ٢٠٠٠,السليمان ( وقد اكد على هذا .وتأكيد اهلوية 
فمنذ السبعينيات كان احلرف العريب يظهر يف أعمال بعض الفنانني التشكيلني السعوديني            
، إال أن هذا الظهور كان ثانويا ـ كما يبدو ـ بتأثري التيار القوي الذي ظهر عند بعض   

 ) .البعد الواحد ( الفنانني العرب ، واستقبلته الساحة العربية مبعرض 
معظم الفنانني  , كيلية يف اململكة العربية السعودية يكاد جيزم بان         وإن املتتبع للساحة التش   

مارسـوا  , السعوديني على اختالف توجهام الفنية يف فترة من فترات مسريم الفنيـة   
سجلوا , احلروفية العربية سوا ظلت هذه املمارسة لفترات طويلة أو جمرد مرحلة عابرة              

ولوا إبراز رؤيتهم التشكيلية يف توظيفام اجلماليـة        وحا, فيها انطباعام الفنية باحلرف     
 . للحروف والكلمات يف الفن التشكيلي  

يف الفن التشكيلي   , وهذا البحث يرمي إىل دراسة التوظيفات اجلمالية للحروفية العربية          
باململكة العربية السعودية  بصورها وتوجهاا املختلفة واملتنوعة بغرض رصـد وحتليـل             

واالستفادة منها يف التصميمات الزخرفية وااالت التربوية , هات واألساليب   تلك التوج 
 .والتعليمية 



 ١٧

א :א
ما مسات التوظيفات مجالية للحروفية العربية يف الفن التشكيلي يف اململكة العربية             .١

 . السعودية  
يني يف الفـن     واألساليب اليت ظهرت يف أعمال الفنـانني احلـروف         تما االجتاها  .٢

 .التشكيلي يف اململكة العربية السعودية 
هل احلرف العريب يفي بكافة املتطلبات اجلمالية والوظيفية كمـا هـو يف سـائر           .٣

 .العناصر واألشكال األخرى 
א א  :א

رصد التوظيفات اجلمالية للحروفية العربية يف الفن التشكيلي يف اململكة العربية            
 .  السعودية 

شف عن الفنانني السعوديني الذين قاموا بتوظيف احلرف العـريب يف الفـن             الك 
 .   التشكيلي يف اململكة العربية السعودية 

حتليل واستنباط القيم اجلمالية للحروفية العربية يف الفن التـشكيلي يف اململكـة              
 . دف االستفادة منها يف جمال تدريس التربية الفنية يف التعليم العام 

א :א
ربز أمهية اخلط العريب كمصدر تراثي من مصادر التعبري الفين يف حركة الفـن              ت .١

 .العريب السعودي 
لقاء الضوء على مفهوم احلروفية العربية يف الفن التشكيلي يف اململكة العربيـة              .٢

 . السعودية 
 .يني حتديد أهم االجتاهات واألساليب املتبعة يف إنتاج أعمال احلروفيني السعود .٣
 . فتح اال أمام الباحثني إلجراء مزيد من البحوث حول هذه الظاهرة  .٤

א :א
 الفنية التشكيلية القائمة على توظيف      ليقتصر البحث على دراسة وحتليل األعما      

 .اخلط العريب يف اململكة العربية السعودية 
  . إعداد وحدة دراسية للصف الثاين املتوسط باألعمال احلروفية 



 ١٨

א א :א
:א

بأم الرسامون الذين جعلوا من احلرف العريب       ) " م  ١٩٧٩الشاروين ،   (    لقد عرفهم   
  ).٤٨ص" ( منبعا إلهلامهم وموضوعا شكليا للوحام 

وميكن تعريفهم بأم الفنانني الذين تناولوا احلرف العريب بصياغة فنية وجعلوا منه مصدر             
 .ام وموضوع التشكيل يف سائر أعماهلم التشكيليةاإلهل
هو رمز خمطوط  أو مطبوع يقوم  مقام الصوت أو مقطع أو معىن كـاحلروف                 :א

 . األجبدية يف لغة ما 

:א
أعلى جزء يف احلرف عند بداية كتابتـه وهـو          : بانه  )  م   ٢٠٠٦, حممد سعيد   ( يعرفة  

يعلوه وهو لزمه للقوائم الراسية ويوضـع يف  حلية زخرفيه ـ أو تاج احلرف ـ حيث   
ومن الزلف ميكن معرفة نوع القلم أو أسلوب , بعض احلروف غري الراسية وليست كلها     

اخلط واملعامل الفارقة بينه وبني غريه يف احلقب التارخيية وهناك أنواع من اخلطوط خيلـو               
الزلف يف القران الكرمي    منها الزلف كالرقعة والفارسي والكويف املربع ؛ ولقد ورد لفظ           

 .)١١٤(سورة هود } وزلَفًا من اللَّيِل { : يف قوله تعاىل 

מ א :א
إزالة عجمه احلروف مبا مييزها     : واإلعجام  , خطة وأعلمه بعالمات اإلعراب     : والشكل  

عـن  إعالم احلرف بعالمات متيزه     : وقد تأيت مبعين الترقيم وهو      , غريها بنقط أو شكل     
غرية بنقط أو شكل ويف الكتابة العربية كتابه رموز احلركات فوق احلـروف أو حتتـها                

 ) . هـ ٦٩(وأول من وضعه أبو األسود الدؤيل سنة 

א :א
هي كافة الفنون اليت تستخدم مفردات الشكل ـ كـاللون   ) : " م ٢٠٠٣, عفيفي ( لقد عرفها 

ـ   يف التعبري عن انفعال أو موضوع داخل قالب منظور يدرك أساسا من واملساحة واخلط والكتلة 
أو , إن تضافرت معها حواس أخرى الستيعاب ما حيتويه العمل أحيانا من مالمـس              , خالل الرؤية   

  .١٧ص".  ما يدجمه أحيانا بعض أتباع مذاهب فنية بعينها من مؤثرات حركية وصوتية 
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 ٢٠

:אא
لقد اختلف العلماء يف أرائهم حول نشأة اخلط العريب فمنهم من يرى أا توقيفه من عند                

 تاهللا عز وجل ومنهم من يرى أن بعض من املهتمني وضع أسسها فتعـددت النظريـا               
وملخص تك اآلراء لعلماء الكتابة واآلثار أن نشأة اخلط العـريب يف            , واآلراء يف ذلك    

فرأي يذهب إيل اشتقاقه من اخلط النبطي يف مشال اجلزيرة العربية           , ظرية ورأي   أكثر من ن  
ورأي أخر يرى انه انتقل من احلرية واألنبار        , وهناك رأي أخر يرى انه آرامي األصل        , 

ورأي أخر يقول بأنة تأثر بالسريانية اليت كانت يف الشمال ونظرية أخـرى             , من العراق   
وتذهب بعض املصادر إىل أن هنـاك أربـع         .املسند احلمريي   تقول بأنه اقتطع من اخلط      

 :نظريات لنشأة اخلط العريب هي 
:א

ذهب كثري من الباحثة العرب القدامى إيل أن الكتابة         : بقوله  ) م  ١٩٩٠, الرفاعي  ( بني  
  . ٣٠ص . العربية هي بتعليم من اهللا عز وجل بتعليم وإحياء منه 

:(א .١ ( 
 .  بعض املؤرخني الكتابة  العربية إيل خط املسند احلمريي يف اليمن  أرجع
:א(א .٢ ( 

 . ويقول أن الكتابة العربية هي من وضع البشر, يطلق على هذا الرأي اسم االصطالحي 

א .٣  :א
 : أن العرب قد مروا بثالث ادوار ) :  م ١٩٩٠, الرفاعي ( يرى 

 وفيها اعتمدوا األحرف اآلرامية اليت متيل للتربيع ومـن سـال لتـها              :املرحلة اآلرامية   
 . التدمرية والعربية 

 . اخذ األنباط األحرف اآلرامية واستنبطوا منها أحرفاً خاصة م : املرحلة النبطية 
ومنها أخذت صورة احلرف النبطي اليت متيل للتـدوير         : مرحلة النضوج النبطية     .٤

ويعتقد كثري من البحاثة أن العرب      . ها من نزوع للتربيع     على الرغم مما يبدوا في    
 .٣٧ _ ٣٦ص. اشتقوا خطهم من أخر ما وصل إليه األنباط الشماليني 



 ٢١

:א
أن االنتقال من اخلط اليابس إىل اخلط اللني بدأ من العصر           )  م ١٩٨٩, خليفة  ( لقد بني   

وقد اعتين العرب خبطهم وبذلوا يف      . اجلاهلي وهو سبب من أسباب تطور اخلط العريب         
من إدخال اصطالحات على حروف خطهم      , ذلك جهودا كبرية خلدمته وخدمة لغتهم       

 : ما يلي) م ١٩٨٦,  يعقوب ( ومن هذه اإلصالحات اليت أوردها 
كانت األحرف اليت اقتبسها العرب من الفينيقية أثـنني         : زيادة أحرف الروادف     .١

يف لغتهم أحرفاً ليست يف هذه األحرف فزادوا عليها         فوجدوا أن   , وعشرين حرفا   
 .وهي ستة أحرف , ومسوها الروادف 

, مع ظهور اإلسالم واختالط العـرب بـالعجم         : الشكل أو العالمات اإلعرابية      .٢
فهنـا  , ومن مث تسرب ذلك إىل قراءة القران الكـرمي          , وفشا اللحن يف ألسنتهم     

هـذه احلركـات    )  م   ١٩٨٨,  سعيد   آل( وذكر  ,  جلأوا إىل ضبطه باحلركات     
  . ٩٨ص " مث نقط احلروف , كالفتحة والضمة والكسرة واجلزم " بقولة 

هو وضع عالمات لتمييـز احلـروف       ) :  م   ١٩٨٦, يعقوب  ( يقول  : التنقيط   .٣
  . ٢٦ص . املتشاة 

 : الشكل باحلركات املعروفة اليوم  .٤
احلركات املعروفة اليـوم اىل      يرجع الفضل لشكل ب   )  م   ١٩٨٦يعقوب ،   (      يذكر  

اخلليل بن امحد الفراهيدي وذلك عندما وضع جرة علوية للداللة علـى الفتحـة              
وواو صغرية توضع فوق احلرف للداللة على       , وجرة سفلية للداللة على الكسرة      

من كلمه جزم   ) حـ  ( أو برأس جيم    , وعرب عن السكون بدائرة صغرية      , الضمة  
 ) . ـ ( واملد بالرمز   , ) ء ( وعن اهلمزة بالرمز )   س (وعن الشدة بالرمز , 

א א :א
دفعة لذلك حترمي النحت    , لقد اهتم الفنان املسلم بتحسني اخلط وابتكار خطوط جديدة          

فـربزت بـذلك    ,فاختذ الفنان املسلم اخلط طريقة لالبتكار وعرض لعبقريته         , والتمثيل  
 : ومن هذه اخلطوط , يت اعتىن ا الفنان املسلم اشد االعتناء أنواع اخلطوط العربية وال



 ٢٢

:א
 ) : ١٩٩٠الرفاعي ، ( و ) ١٩٧٤,زين الدين   ( و   ) ٢٠٠٠,محودة  ( ويذكر كال من    

. وليد الصنعة والفن املقتبسني من حضارات الـسابقة         , انه خط جتري به اليد بسهوله       
يرجع . الذي جودة علماء الكوفة     , ي كتبت به  فكل النسخ اليت قبل القرن الرابع اهلجر      

وتوالـت  , و بلغت أنواعه باختالف أقاليم انتشاره       . التقوير والبسط   : إىل أصلني مها    
 . وضع بعض املالمح واإلضافات عليه وتفرع عنها اململوكي والفاطمي واأليويب 

:א
ذي اعتاده املؤلفني يف نسخ     مسي ذا االسم ألنه اخلط ال     ) : م  ١٩٨٦يعقوب ،   ( يقول  

وينسب تطويره وذيبه ووضعه بـصورته      . مؤلفام وخباصة لنسخ املصحف الشريف      
 .  الكاملة يف بداية القرن الرابع اهلجري ابن مقلة وأخيه 

:א
, أصعب وأرقى األنواع حيث حيتاج ملهارة عاليـة          ) :٢٠٠٦حممد سعد ،    ( يقول عنه   

فأول من وضع قواعده ابـن مقلـة        . طا إال إذا كتب به وإجادة       وال يعترب اخلطاط خطا   
وهو نوعني  , مييل للتقوير أكثر منه للبسط      , وزاد عليها محد اهللا االماسي ومصطفي راقم      

 .وأوائل الصور القرآنية " األكليشيهات "ويكتب فيه أمساء الكتب و.ثقيل وخفيف , 

:א
أسـهل  , خط سريع وواضح بعيدا عـن التعقيـد       " أنه   ) ٢٠٠٦حممد سعد ،    ( يذكر  

حيث يكتب به املساحات الصغرية وضع      . ومسي بالرقعة   , خال من التشكيل  , اخلطوط  
 . أساس ضبط قواعده وموازين حروفه مصطفى أفندي 

א א :א
واعتمده بعـد ذلـك     , أن بداية نشأته يف عهد السالجقه       ) م  ١٩٨٨, ضمرة  ( ذكر  

. ين حممد الفاتح خطاً رمسياً يف الدولة لكتابة قرارات وبالغات الدولـة             السلطان العثما 
, وانتهى جتويده للصدر األعظم شهال باشا       , وقد قام اخلطاط حممد منيف بوضع أصوله        

وقد مسي هذا اخلط بالديواين كونه اعتمد بدواوين امللوك والسالطني لكتابة التعيينات يف             



 ٢٣

ناصب الرفيعة ومنح الرباءات واإلنعامات باألومسـة ومـا         الوظائف الرمسية الكبرية وامل   
 . يصدره امللوك من األوامر اخلاصة 

א :א
أن أصل كلمة الطغراء أطلقت على شارة استعملتها        )  " م  ١٩٧٤, زين الدين   ( يذكر  

األصل حتتـوي علـى اسـم       " تاتارية  " وقيل أن هذه ألكلمه     , بعض خلفاء املسلمني    
وقد تطورت الطغراءات مبرور األيام على أيدي خطاطي الدولة         , م ولقبه   السلطان احلاك 

 .         العثمانية حىت وصلت شكلها األخري كما رمسها اخلطاط مصطفي راقم  

:א
انه يعد من األقـالم     ) م  ١٩٧٤, زين الدين   ( و  )  م   ٢٠٠٠, محودة  ( يذكر كال من    

وترجع تسميته نـسبة    . والنسخ وميتاز حبروفه القائمة     القدمية و املشتقة من خطي الثلث       
 . لكتابة اإلجازات اليت متنح للخطاطني املتفوقني عند بلوغهم الذروة يف إجادة الكتابة 

א א א :א
א(א .١ א א :א ( 

وتتـصف  ) حرف القائمة     باال( انه يف بعض األحيان يسمى       ) " ١٩٨٨, رشاد( يذكر  
وتعين هذه الصفة قابلية احلرف الن ميد راسيا وإمكانيـة          , ا احلروف القائمة الراسية     
  .٢٩ص ". التحكم يف طوله أو قصره 

, املـسعود   ( هذا ما أكده    ,  أن هلذه الصفة دورا هاما يف عملية التنغيم واإليقاع الفين           
إليقاعات يف اخلط العريب هي غالبا األلـف        األشكال اليت تعطي ا   : " بقولة  )  م   ١٩٧٩

 .٨٤ص " . وما شاها بشكل عامودي ومتكرر 
بأن احلروف القائمة تعطي نوعا من التوازن الراسي الـذي           ) ٢٠٠٢. طه  ( ويوضح  

وتعطي أيضا إحساسا بالبعد الثالث الناتج عن تكرار        , يعطي إحساس بالنمو والتصاعد     
فمن شان االمتداد الراسي أن يعطي احلروف نوعا من  . حروف األلف املتدرجة األطوال     

 .وإحساس بالقوة الصاعدة , الشموخ والرفعة  
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א(א .٢ א :א ( 
وهو بسط أجزاء احلروف األفقية كاليـاء والـسني         " بانه     ) ٢٠٠٢, طه  (      ذكر  

يؤدي التوازي أو   و, وتتضح فيه معاين اهلدوء واالستقرار والرسوخ       . والصاد والكاف   
 ٥٣ص". التكرار األفقي للحروف إىل بعض العالقات اليت تنتج إيقاعات متنوعة 

 :א .٣
التدوير أو التقويس أو االستدارة هي جعل احلروف على         "  بان   ) ٢٠٠٢, طه  ( يذكر

). حتدب احلروف   ( أو للخارج   ) تقعر احلروف   ( هيئة نصف دائرة سواء أكان للداخل       
املنحنية واملقوسة إذا تكررت فإا تثري إحساسا باحلركة يف بذلك تعـرب عـن               طفاخلطو

 .٥٥ص " ديناميكيات حيوية 

 :א .٤
بأا صفه يف احلروف اللينة املنحنية وهذه الصفة         ) :" ١٩٨٨, رشاد  (     يقول عنها   

لدال واهلا  كمط حرف الراء وا   , قابلية هذه احلروف الن تزداد يف حجمها وطوهلا         : تعين  
   .٣٠ص.والواو وما شباها 

 :א .٥
إن للحروف العربية قابلية الضغط فتصري منكمشة الشكل ضئيلة          ):"٢٠٠٠,طه  ( يقول

هذا يفيد يف النواحي التعبريية الشكلية للحروف والضغط        , احلجم وتقل فتحاا أو تسد    
. ٥٧ص "  وقابليتها للتشكيل واملد صفتان ترتبطان مباشرة بطواعية احلروف العربية

  :א .٦
وقد تسمى أحيانا بالتربيع وهي صفة من صفات اخلـط           ) : " ١٩٨٨رشاد ،   ( يقول  

وتعين قابلية احلروف والكلمات الن ترسم يف هيئة أشكال هندسية ذات الزوايا  , الكويف  
  . ٣١ص " . كاملربع واملستطيل واملعني واملسدس وما شاها , 

ق هذه الصفة يستطيع الفنان أن جيعل الفراغ الناشئ ما بني احلروف مساو هلا              وعن طري 
 .حيث حيدث التعادل والتماثل بني الشكل واألرضية 
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א .٧ א  :א
غالبا ما تتميز ـا    , صفة انفردت ا احلروف العربية      : " بقولة   ) ٢٠٠٢, طه  ( يذكر  

 بك رؤوس هذه احلروف ؛ فتضيع فيما بينها احلروف الراسية كاأللف والالم حيث تتشا
 .٦٢ص". حواراً  شكلياً تتحول فيه احلروف إىل عناصر زخرفيه 

א .٨ א  :א
ميكن رسم اخلط الواحد من حروف اخلط العـريب يف           ) ١٩٩٤, اجلبوري  (     ويبني  

ت هذه الصفة الفنان    وقد مكن , عدة أشكال متنوعة وخمتلفة تتدرج بني الليونة والصالبة         
من اختيار شكل احلرف املناسب للمكان املطلوب يف أعمالة اخلطية ؛ مما ساعد يف عملية               

 . وحتقيق التوافق والتناغم بني أشكال احلروف واملساحات املخصصة هلا, التشكيل الفين 

 :א .٩
إذا خيـل   يوصف اخلط عامة باجلودة واجلمـال       : " بقوله   ) ١٩٦٩, مجعه  (      ذكر  

  . ٩٥ص " إليك انه يتحرك وهو ساكن ؛ ملا فيه من استدارة وليونة 

 :א .١٠
إحلاق عالمات اإلعراب باحلروف بغرض القراءة      : " باا   ) ١٩٨٨, رشاد  (    يعرفها  

, الفتحـة , الـسكون   : وعالمات اإلعراب هي    , الصحيحة والبعد عن القراءة اخلطأ      
بـان هـذه     ) " ٢٠٠٢, طه  ( وذكر  . ٣٤ص  " . مزة  واهل, الشدة  , الكسرة, الضمة

العالمات مثلها كمثل النقط تساهم يف البعد اجلمايل مثلما تساهم يف البعـد املعنـوي               
  . ٦٧ص ".للحروف 

א :א
 استطاع اخلط العريب أن حيتل مكانه مرموقة بني الفنون)  م ٢٠٠١, الشريف (    يقول 

فأصـبح  , وذلك الحتالله الصدارة يف الفنون الشرقية املتميزة        , ت املختلفة    و احلضارا 
ذو شخصية وأصالة معربة على مر العصور سـاعدت بـذلك           , وتياراً قوياً   , فنا للحياة   

واتت أبعادة وقيمه الفنية تتوجيا لألصالة العربية واليت ال تدع جمـاال            , مميزاته وخصائصه   
 . ومقياسا للجمال املطلق, فاعترب مظهرا للعبقرية عند العرب , للشك يف أصالته وعراقته 
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وذكر أيضا أن اخلط العريب يتكون من خطوط مستقيمة ومنحنيات جمردة واليت تـشكل              
 دورها على املعين    روال يقتص , بطريقة معينة لتعطي يف النهاية تركيبات ذات معين خاص          

 والتشكيلي من إحساسه باالسـتقرار      فيستمد مجالة الفين  , فقط بل يعرب عن ذاته أيضا       
مثله يف ذلك مثـل التكعيبيـون       . والثبات تارة واحلركة الدائبة أو الصارمة تارة أخرى         

الذين متثلوا قيم اجلمال يف تلك اخلطوط واألشكال اهلندسية اليت تناولوها يف عناصرهم             
حلركـات  حيث ميثل كل حرف من حروفه شكال معماريا حيوي العديد مـن ا            . اردة  

فاخلط فن رمزي   . الداخلية ملا يتمثل فيها من استدارات وتكرارات ذات قيم مجالية حبتة            
فقد ال يكـون    : " بقوله  )  م   ١٩٨٤, البهنسي  ( يف طبيعته مثلما هو منطوق و يذكر        

 ١١ص " عندما يبقى اخلط منفردا للتعبري عن موقف إبداعي صرف , للكلمة قصد هام 
اخلط كمعطى مرئي مدرك واحـد مـن        : بقولة  ) م  ١٩٩٧, يب  الزعا( وقد ذكر ذلك    

الروافد التراثية العامة اليت أمدتنا يف جمال التربية الفنية مبنطلقات وصـياغات جديـدة              
ألعمال فينة قائمة بذاا أطلق عليها أعمال احلروفية العربية باإلضافة إىل جمموعـة مـن               

اسية يف بناء التكوينات املعرفية للمحتوى      األسس واملبادئ الفنية كانت مبثابة عناصر أس      
  . ١ص .التعليمي 

أن للخط العريب ميزات متيزه عن غرية من اخلطوط ذلك     )  م   ٢٠٠١, الشريف  ( وذكر  
كما حظي بإظهار قيم اجلمال والفن التشكيلي       , ألنه يتميز بأنه حقق  اجتاها فنيا متكامال         

وله طبيعة جتريدية خالـصة متكنـه مـن         , فيحمل يف ذاته قيم تشكيلية  ومجالية رفيعة         
وقد ساعدت مميزاته وخصائصه املتمثلة     , إضافة إىل حرية التشكيل والتحوير      , االختزال  

يف شده حيويتها وطواعيتها ليد وفكر الفنان على التفنن بابتكاريه مطلقـة يف صـوره               
البتكاريه املتشعبة  فهو بذلك كغرية من الفنون البصرية والتشكيلية يستقيم مع ا         , وألوانه  

جيد أا يف تشعب مستمر فأمثرت عن بـدائع خطيـة           , فاملتتبع ألساليب اخلط العريب     , 
 .متميزة ومجيعها حتمل قيم مجالية على قدر كبري من االبتكارية 

א א א א א :א
لفنون اإلسالمية و بـالرجوع     باعتبار اخلط العريب كأحد ا     ): ٢٠٠٢,  احلسيين  ( يقول  

يلتقي ا مع الفن املعاصر يف كثري من اجتاهاتـه          , خلصوصياته يكشف عن مبادئ وقيم      



 ٢٧

وكما أن العديد من القيم اليت تشكل اللغة التشكيلية احلديثة السائدة تـدين    , ومقوالته  
حلوار الذي  وخاصة التأثر الناتج عن ا    , لفنون احلضارات القدمية واليت تأثر بعضها ببعض        

 .  الفنية الشرقية ومنها فنون اإلسالم اآلثارأقامة املفكرون والفنانون الغربيون بينهم وبني 
, واعتبار عناصر العمـل الفـين مـن ألـوان           , وباعتبار العمل الفين عمال قائما بذاته       

ومن مث عد الـشكل مـن مـساحات         , لغة قائمة بذاا    , وعالقات مرئية   , ومساحات
 .١١١ص , املعىن واملضمون الذي يسعى أليه العمل الفين ككل, و حبد ذاتهه, وحجوم 

اليت جتلت العديد منها بأشـكال      , فكل هذه املواصفات تلتقي خبصائص الفن اإلسالمي        
, وانه الفن الذي ميكن اعتباره تشكيليا وجتريديا ووظيفياً يف الوقت نفسه            , اخلط العريب   

من اجل تعميـق نظرتنـا      , ف عن االختالف واإلتالف     وتساعدنا هذه املقارنة يف الكش    
 . التأملية يف مجالية اخلط العريب 

كصفة جوهريـة يف    , الذي يوصف به الفن إلسالمي      ) التجريد  ( ومن أوىل تلك القيم     
 . التقومي النقدي الفين 

, كلغة جديدة , والتجريد ـ كقيمة فنية ـ يستخدم من اجل التعبري عن ضرورة باطنية   
 . وتتجاوز قاعدة احملاكاة ملظاهر الطبيعة , رر الشكل واللون من قيود الواقع حت

 لالجتاه حنو التجريد يف الفن الغريب يف السنوات األخرية          وميكن مالحظة احملاوالت األوىل   
 .وقبل منتصف هذا القرن تبلور هذا االجتاه بوضوح , من القرن التاسع عشر 

 احملاكاة أو التـشخيص فهـي       دة من الفنون اليت ال تعتم     إن أشكال اخلط العريب املتنوع    
وهذه خاصية سعى إليها الفن احلديث بانتقال العديد من الفنـانني           , أشكال قائمة بذاا    

إىل نوع آخر من الفن ثنائي األبعاد أو ثالثي األبعاد وذلك بعد أن أصـبحت عمليـة                 
 . احملاكاة غري جمدية ومل تستعد تستهويهم 

أن من اخلصائص املشتركة بني اخلط العـريب والفـن           ) ٢٠٠٢, احلسيين  ( كما يذكر   
كعنصر أساسي وطرف جوهري من البنية اجلمالية اليت يقـوم     , احلديث غياب املوضوع    

 . عليها اخلط العريب ويقتصر التعبري على املضمون اللغوي ـ ألتدويين للنص 
ين إجياد أسلوب آخر من التأمـل       تع, فمعاجلة الشكل وغياب املوضوع يف اخلط العريب        

فهذه الصفات جتعل مـن العمـل       , والقراءة والتذوق وهذه قيم نادى ا الفن احلديث         
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اشد إثارة  , وتعمل أيضا على خلق حقيقة جديدة       . الفين كائنا حيا له القدرة على التعبري        
, ت املؤثرة   من الواقع من خالل االرتقاء باملعىن وبإكسابه مظهرا معينا وصفة من الصفا           

أو إعادة تنظيم عالقات    , أو امللمس   , أو النسب   , أو املساحة   , من خالل معاجلة اللون     
 ١١٤ص. كل منها باألخر من اجل االرتقاء باملعىن ومبا يتضمن توصيلة 

مثل التكـرار   , يتضح ذلك من االستخدامات العديدة      , واخلط العريب أشكاله مطاوعة     
, و لونية خمتلفة توحي ببعد منظوري كأنة ينعكس على املـرآة            املتناظر عرب قيم ضوئية أ    

وكمـا  , ويف رسم األشكال باحلروف     , وكذلك يف تدريج مستوى احلروف وتراكبها       
مثل ارتباط األلف بالسيف علـى    , بدالالت معنوية   , ارتبطت العديد من احلروف أحياناً    

واتـصفت بغـىن    , خلط الكويف   وكذلك باملعاجلات اهلندسية اليت برزت با     . سبيل املثال   
 . إيقاعي متميز 

اليت متثـل جمموعـة     , ويف هذه االستخدامات كلها يربز الشكل يف مقدمة القيم الفنية           
 . وفق أصوهلا وقواعدها , العناصر التقليدية املرسومة 

ولكي يكون اخلط العريب من الفنون اجلميلة ـ مبا يتعلق يف إمكاناته التعبريية ـ ميكـن    
استبدال حرفيات اخلط   , والتعبريية عليه من اجل     ,  املفاهيم التشكيلية والفلسفية     إضفاء

جبماليات التشكيل املنظورة وإقحام أقصى إمكانية التعبريية يف اللوحـة          , العريب املأثورة   
اسـتهدافا  , واجتماعية كوجود جديد للحـرف  , وأدبية , ضمن مفاهيم ورموز نفسية    

يتدخالن عرب إيقاعيـة    , وواقع درامي   ,زيج من واقع شعوري     لتحقيق الوحدة الذاتية مب   
 . منفعلة بشخصيات اللوحة 

 : وفق العمل الفين التشكيلي املتمثلة يف , وعلى هذا األساس مت بناء اللوحة الفنية اخلطية 
 . الفكرة أو املوضوع   .١
 . أو التصميم ذو البعدين , الشكل  .٢
 . وأساليب الصياغة , وسائل التحقيق  .٣

 
 

 



 ٢٩

א א א א אמ :א
لقد بداء استخدام احلرف العريب منذ زمن بعيد ، فمنذ بدايته وجد اهتمـام مـن قبـل           
اخلطاطني واملفكرين واملهتمني بالفن والرقش العريب ، ومل يكن هناك اتصال مباشر بـني              

. الفن واخلط العريب 
النفصال بني فنون الرسم وفنون اخلط ظل حىت        أن هذا ا  ) م١٩٨٠الشاروين ،   (  وذكر  

 خالل القرن العشرين، وكان من نتـائج        مت اللقاء بني الفنانني العرب والفنانني األوربيني      
هذا اللقاء انه نقل إىل اتمع العريب فكرة ضرورة استفادة الفنان العريب حلريته يف اخللق               

كان تأثري االجتاهات التجريدية حافزاً     واالبتكار  كما أضاف وحدة كل الفنون ، كما انه           
للفنانني العرب على استخراج واسترجاع القيم الشكلية والفنية البحتة يف الفنون القدمية            

 وكتابية لينـسج منـها      ة، وهكذا ظهر من جديد اجتاه إىل البحث عن إحياءات حروفي          
 .الفنانون لوحام 

א   :א
لقد تنوعت الكتابة من حيث هي فن واكتسبت أمهية         " بقولة  ) م  ١٩٩٦, امهز  ( يؤكد  

خاصة يف االجتاه اجلديد يف اواخر القرن التاسع عشر حيث حتولت إيل عناصر تكوين يف               
أعمال هذه الفترة التارخيية واحتلت بعد ذلك احلروف والكلمـات مكانـة بـارزة يف               

, وشـويترز   , ومارينيت  , وكارا  , وبراك  , مع بيكاسو   , التكعيبية واملستقبلية والبنائية    
ولكن حضور الكلمات واحلروف يف التكعيبية كان عبارة عن شاهد علـى            , ودوشان  

ومتثل ذلك بعناوين مقطفة من الصحف أو الكتابات هلـا          , وعلى عالقة ما به     , الواقع  
صفة  الشئ الذي ادخل إيل العمل الفين واكتسب قيما تاليفيه كغرية من عناصر اللوحة               

وحماوالت بعض فناين املستقبلية جتعل من الكلمات واألرقام إشكال متحـررة           , األخرى  
من العالقات اإلخبارية وتدفع عني املشاهد إيل إعادة تركيب مقاطعها وأجزائها املتناثرة            

ووضعها يف إطار   , كما عمدت الدادية إيل حترير الكلمات من معناها         , يف أجزاء اللوحة    
فأصـبح  ) الصورة ـ الكلمة  (  اديون باستخدام عناصر الكتابة إيل فتوصل الد, جديد 

فـن  " ومتيـز   . هناك ارتباط وثيق بني عملية تسجيل األصوات والعمل الفين املـصور            
وتقدمي القيمة الشكلية على مضموا حىت وان كانت        , بتهميش املعين اللفظي    " املكلمة  



 ٣٠

خر توجد يف أعمال بول كلـي األول        كما إن هناك كتابة من نوع آ      . واضحة ومقروءة   
فهي كتابـة غـري     , وهي عبارة إشارات تبدو مستنبطة أو جتريدا أو اختزاال للمرئيات           

جتمع بني النقطة والشكل اهلندسي واخلط غري احملدد وبني الصورة اإلنـسانية            , مقروءة  
ـ , كما كان لكاندنسكي من إدخال عناصر جديدة ألعماله التصويرية          . اردة   اءت ج

لتكون يف جمملها كتابه    , على شكل إشارات ختلط فيها العالقات اهلندسية على اختالفها          
. وخترج من النطاق املرتبط بالشكل وحتول إشـارات         , تبعث على التأمل    , هريوغلفية  

واليت تتـألف مـن     , وإستخدم الفنان االسباين خوان مريو نوعا من الكتابة اهلريوغلفية          
 ) Baumeisterويلي باوميستر   ( أما الفنان األملاين  . اشرة باملرئيات   إشارات ذات صلة مب   

فقد ضمنها إشارات صورية رمزية تتنامى وتتـداخل        , فقد أعطى الكتابة منحى آخر      , 
 . وفق مبدأ النمو واحلركة املالزمة له 

تابـة  وبتتبع حركة التطوير الفين هلذا االجتاه يوصلنا للسريالية وطرقها املتعـددة  يف الك             
, )  هنري وميشو   ( و  ) اندرية ماسون   ( ويظهر ذلك يف رسوم كال من       , التلقائية اآللية   

 من الذين وجدوا يف اخلطوط      كذلك يقودنا إيل التوقف عند أعمال كثري من التجريديني        
وهنـري  , وماتيو  , وتويب  , بلوك  ( امثال  , املتداخلة واملتراكمة مايليب اغراضهم الفنية      

 . وسوندر بوغ , روستيل وب, تفاسر 
ان كل تلك احملاوالت الفردية املتنوعة واليت أتـت مرافقـة           ) "م  ١٩٩٦, امهز  ( وبني  

لظهور تيار  , لتطور احلركة الفنية يف الغرب يف النصف األول من القرن العشرين مهدت           
) ن  وغرييل بويرا ( , )  ايزيردورايز  ( فكرس ممثلي هذا االجتاه أمثال      , جديد يف باريس    

كـل كتابـام ومعارضـهم      , وروك ساباتية   , رويروتو التمان   , موريس لوميتر   ( و  
وجاء البيان الذي نشر يف العدد األول من جملة هذه           , ١٩٤٦املشتركة ابتداء من سنة     

وقـراء أثنـاء    , فحدد منطلقات وأهداف هذا التيار      ) الدكتاتورية احلروفية   ( اجلماعة  
ويرجع الفضل إيل اعتراف الوسط الفين هلذه احلركة إىل          , ١٩٤٧التظاهرة الثانية عام    

 ١٩٦٥(  باريس الرابع    فخصص هلا جناح مستقل يف بينايل     , املعارض اجلماعية ملمثليها    
كما صدر كتاب عنها تناول     , )  م   ١٩٦٨( ويف متحف الفن احلديث بباريس سنة       ) م  



 ٣١

هلذه احلركة انتشار واسـع يف      وكان   , ١٩٧٢أهدافها ومنطلقاا يف جمموعة اوبس عام       
 .  مث أمريكا الالتينية والواليات املتحدة , أوربا 

 كما إن الكتابة استخدمت يف التصوير األوريب يف بداية األمر كان استخدام زخريف كما              
إننا نرى الكتابة العربية قد دخلت كعنصر زخرفيا يف          ) " ١٩٧٢, ابو غازي   ( ذكر ذلك   

  . ٣٨ص "  هولندا واملانيا أعمال بعض املصورين يف
وقد تغري هذا االجتاه احلرويف سريعا يف التصوير األوريب املعاصر إىل االهتمام جبماليـات              

فلم يكن استخدام الفنان الغريب للحروف العربية بقـصد  , اخلطوط مع بداية هذا القرن    
ـ            رد يف حركـة    الداللة املقروءة بل كان نابع من استشعاره لإليقاع اجلمايل والذي يتف

 . بعيدا عن استخدامها كزخرفة تنفيذية يف أعماهلم التنفيذية , احلروف وانسياا 

א :א
, اجتاه ظهر يف التصوير املعاصر يف القرن العـشرين          : " بأا   ) ٢٠٠١, هبة اهللا   ( عرفها

  . ٥٣ص . " استخدم فيه الفنان احلروف والكلمات وأحيانا األرقام كعنصر تشكيلي 

إن احلروفية العربية هي أعمال فنية تعاملت مع اللغـة          ) : "  م   ١٩٩٠, داغر  ( وعرفها  
 ١١ص" . لتعطي عنصرا بصريا يف التشكيل , كحرف أو كنصوص , العربية 

وموضوعا يهتم الفنـان    , فاحلروفية إذا هي الرسم الذي جعل من احلروف منبعا لإلهلام           
يف الكتابة مع التصوير جمرد داللة على سعي الفنـانني وراء           فلم يكن توظ  . بالتعبري عنة   

ولكن اشتمل أيضا علـى حماولـة       , أشكال جديدة وحقيقية تشكيلية جديدة فحسب       
 . للبحث عن مضمون ومبادئ جديدة من خالل هذا التوظيف 

لقد شغل شكل احلرف اهتمام الكثري من الفنانني إلنتاج         ) " م   ١٩٩٢, شرباش  ( ويذكر  
 جديدة من خالل توظيفه داخل العمل الفين إلبراز القيم اجلمالية والتعبريية الـيت              حلول

  . ١٤٢ص " حيملها هذا احلرف 
يعتمد أساسا على   , اجتاه جتريدي يف الفن احلديث      :  " باا   ) ١٩٩٣, ثيماس  ( ويعرفها  

  . ٣٨ص" الكتابات واحلروف من الناحية التشكيلية والزخرفة 
ات استخدام احلرف العريب يف اللوحات التشكيلية يف البالد العربيـة يف            لقد كانت بداي  

" بقولـه   ) م  ١٩٩٠,داغـر ( وهذا ما أكـده     , األربعينات يف أعمال الفنانة مدحيه قمر     



 ٣٢

العائدة إىل عـام    , وكانت الفنانة العراقية قد عرضت  عدداً من أعماهلا احلروفية األوىل            
 ؟ أهي أول فنانة حروفية إذن .م ١٩٤٦

خاصة وان نشاطها الفين متيز منذ معرضـها األول باحنيـاز        ,  قد تكون هي األوىل فعال      
وهو أمر مل يتوفر ذا اجلـالء       , حاسم وأكيد الستلهام احلرف العريب يف اللوحة احلديثة         

 .٢٦ص" احلاسم للفنان محودي 

א א א :א
ربية مل تبدأ أال يف منتصف اخلمسينات يف كل من املغرب  و تونس              أما ظاهرة احلروفية الع   

إن الفنانـة   " نقالً عن الفنان ضياء عـزاوي       ) هـ  ١٤٢١احلريب،(و مصر والعراق ،     
العراقية مدحية عمر هي أول من أستخدم احلرف العريب يف اللوحة لتصويرية ، وذلك يف               

رقة ، وظلت كذلك حىت السبعينات من       كانت يف البداية حماوالت متف    " فترة األربعينات   
القرن العشرين ، عندما أقام بعض الفنانني العراقيني معرضـاً ألعمـاهلم ببغـداد عـام                

وأطلقوا علـى أنفـسهم           ) الفن يستلهم احلرف    ( م ،وكان املعرض حتت اسم      ١٩٧١
، حممـد   شاكر آل سعيد ،  مجيل محودي        : ، وكان الفنانني هم     ) مجاعة البعد الواحد    (  

 .غين ضياء ،  ورافع الناصري 
البيان الذي أصدره آل سعيد وآخرون بعد املعرض        ) هـ  ١٤٢٠البهنسي ،   ( وقد ذكر   

 : ونص هذا البيان , الذي أقاموه 
 لفيفاً من الفنانني الذين يسامهون يف إدخال احلرف عـرب           ـجند أنفسنا اليوم    . وهكذا  " 

عرض فين ووثائقي باسم معرض البعد الواحد وحتت        أعماهلم التشكيلية ، ملزمني بإقامة م     
ومن نقطة انطالق تشكيلية حبتة ، مثمنني به هذا العنصر          ) الفن يستلهم احلرف    ( شعار  

" يف أكثر جوانبها إشراقاً   ,الفين اهلام ،كجذر أصيل معرب عن روح حضارتنا وفلسفتها معاً         
 .   ١٩٥ص 
,  تكشف لنا عن ميدان تـشكيلي        أن التجارب احلروفية  ) " م  ١٩٩٠,داغر( ويذكر 

والتعامـل مـع    , القطيعة التامة مع طرز اخلط العريب       : يقوم على مبدأين أساسيينه   
مطوعة , ولكن بصيغة حمورة    , وبناء لوحة حديثة    .حروف العربية كمادة للتشكيل     

 .٦١ص"  للتعبري عن خصوصية ثقافية أو حضارية 



 ٣٣

א :א
  اخلط العريب من اجل الفنون اليت تستند على قواعد وأسس ثابتة ، واليت ال تـتغري                 يعترب

لكن ميكن أن تصاغ بطرق فنية ، فبعض الفنانني العرب حاولوا االستفادة من الكتابـة               
العربية يف خلق جتريدات نوعية جديدة ، وراعوا أن تكون هذه التجريدات ذات صـفة               

عاصر ، مع هذا التغري الذي أدخله البعض منهم علـى           حديثة وان تكون مسايرة للفن امل     
الفن التشكيلي احلديث وعلى اخلط العريب ، واستسهال بعض الفنانني هذا االجتـاه أدى              
إىل ظهور لوحات ليس فيها فن وال إبداع  واملتتبع للحروفية العربية جيد أن احلـروفيني                

م من استخدم النصوص العربية     تنوعوا يف استخدامهم لتشكيل يف احلروف العربية فمنه       
أو الكلمات مع حمافظته على النص وعلى القواعد اخلطية ، والبعض اآلخـر اإليقـاع               
احلريف يف صياغته التشكيلية ، ومنهم من استخدم النصوص العربية أو الكلمات ولكنـه              

 .غري ملتزم بالقواعد اخلطية 

א א :א
أن نظرية البعد الواحد يف الفنون التشكيلية هـي         " ) م  ١٩٨٦آل سعيد ،    (ويف اعتقاد   

 ٥٩ص " . عبارة عن جتسيد للخط العريب كقيمة وليس كتقنية 
ومن وجهه نظر الباحث فانه ميكن تلخيص نظرية البعد الواحد يف إخراج احلرف مـن               

 .إطاره اللفظي إىل شكله اجلمايل التصويري 

א  א א אמ  :א
 لقد تأثرت معظم البالد العربية ذه النظرية ، وذلك ألنه سأم كثري من الفنانني اخلـط                
مبفهومة القدمي الذي يعترب تقليد للقواعد ، فكان البد له أن يعرب عن القيم اجلمالية نفسها 

عة  الذي ركزت علية هذه النظرية ودعت له يف التقرير الذي نشر عن مجا             ء، هذا الشي  
البعد الواحد ، كما أن  كثري من املتلقني للفن قد سئم كل االجتاهـات احلديثـة الـيت                   
ظهرت يف الغرب ، فاجته كثري من الفنانني إىل القيم اجلمالية الـيت يف احلـرف العـريب                  
متأثرين بنظرية البعد الواحد ، لتناسب ذلك مع طبيعة املتلقي للفن ، وخماطبته مجيع أفراد               

 .اتمع 



 ٣٤

א א א :א
اعتبار التشكيل باخلط العريب فن جتريدي عريب ، فهـو جتـسيد للقيمـة               .١

 .اجلمالية املوجودة فيه 
نظرية البعد الواحد تستلهم احلرف العرب يف الفن التشكيلي وهذا وهو            .٢

 .شعارهم ومصدرهم يف التعبري 
 . املعاصر تأكيدها على الذهنية اليت يتميز ا الفنان العريب .٣
قيام اإلبداعات الفنية يف اخلط العريب أسس وركائز هي احملـور املكـاين              .٤

،واحملور الزماين ، واحملور الذايت فتداخل هذه احملاور مع بعـضها اآلخـر             
 .يكون صيغة اخلط كعمل فين متكامل الشخصية 

א א א :א
أن نسبة ظهور احلرف العريب يف األعمال التصويرية ) هـ ١٤٢١احلريب ، ( لقد ذكر 

 ١٠١ص. وهي ثاين أعلى نسبه بعد أشكل البيوت الشعبية  % ) ١٤,٧(  بلغت 

א א א א א :א
ينات      بدأت األعمال احلروفية العربية تظهر يف لوحات الفنانني السعوديني منذ الثمان          

امليالدية ، وقد تأثر الفنان السعودي كغريه من الفنانني اآلخرين يف كافة البلدان العربية              
بنظرية البعد الواحد اليت ظهرت يف العراق ، وبعد ذلك أخذت األعمال احلروفية تتزايد              

أا بلغت أعلى نسبة    ) هـ  ١٤٢١احلريب ،   ( يف أعمال الفنانني السعوديني ، ولقد بني          
 هـ وعزى ذلك إلقامة أول معرض للخط يف مدينة الدمام الذي ضـم              ١٤١٩م  يف عا 

تسعة عشر فناناً من خمتلف إرجاء اململكة ، فحاول الفنان السعودي من إجياد صـياغة               
وحلول تشكيلية للحرف العريب تنم عن شخصيته الفنية ومكانته العقائدية ، وأسـلوب             

انني العرب الذين كان هلم السبق يف هذا اال         الفنان السعودي مل يكن بعيد عن تأثري الفن       
فاستطاع الفنان السعودي يف هذا الوقت من اخلروج ا عامليا ،و استطاع أن خيلق له               . 

أسلوب وطابع خاص به كما انه حاول توظيف األلوان البيئية اخلاصة بـه يف أعمالـه                
التحقيـق  ) هــ   ١٤٢٢العلى ،   (  يف أعمال الفنان املوسى ، فقد بني لنا          ك،ويرى ذل 

بعض املالمح عـن معـرض   )  التوباد( الذي نشرة يف  امللحق الذي يصدر عن مـجلة         



 ٣٥

و أوضـح العلـى أن      ) البـصري   .. احلوار(املوسى اخلاص والذي كان حتت موضوع       
األعمال كلها كانت منفذة خبامة األلوان االكريلك ، وبني أن الفنان يف هـذا املعـرض                

 واجلدير بالذكر أن هذا املعرض أقيم يف دمشق ، فهـذا دليـل              طرح جتربته احلروفية ،   
واضح على أن الفنان السعودي جتاوز باحلروفية احلدود املكانية و الزمانيـة ، وانتـشر               
خارج حدود اململكة وعرض يف دولة شقيقة لكي يربهن للعامل على حـضور الـشباب               

لك رغم أن احلروفية يف اململكة      السعودي يف شىت ااالت ، وجتاوزه للحدود الزمانية وذ        
العربية السعودية كظاهرة مل تظهر أال مؤخراً  أال انه استطاع أن يثبت انه فنان مواكب                

 .     للعصر والتطورات 

א :א
א١   :א

 : شاكر حسن آل سعيد 
دوا احلروفيـة   أن الفنان آل سعيد من أوائل الذين قـا        ) م  ١٩٨٠الشاروين ،   (  يعترب  

العربية وكان ضمن الذين أقاموا معرض إلعماهلم احلروفية يف السبعينيات ببغداد وبعدة            
، وذكر انه الرأس املفكر هلذه اجلماعة وانه يـروج          ) مجاعة البعد الواحد    (مسو أنفسهم   

ألفكار صوفية حول قيمة اخلط العريب تشكيليا ، وحماولته إبراز الوجه العراقي املعاصـر              
 . خالل لوحاته اخلطية دون تعارضها مع الدين اإلسالمي من
 . فوصف أعمال آل سعيد الكتابية بأا رموز صوفية ) هـ ١٤١٨البهنسي ، ( أما 

 :الفنان مجيل محودي
أن الفنـان مجيـل محـودي أول فــنان عراقـي           ) م  ١٩٨٠الشاروين ،   ( لقد ذكر   

 وهو األبرز بني الفنانني العراقيني      استخدمـاً للحرف العريب كعنصر تشكيلي يف لوحاته      
 .يف جمال استلهام اللغة العربية 

بان الفنان مجيل محـودي     "  "فكر و فن    " نقالً عن جملة      ) هـ  ١٤١٤احلريب ،   ( وذكر  
هو رائد يف استخدام الكتابة العربية ولكن ليس من بعد واحد ، إذ محلـت الكلمـات                 

فة وعبارات شعبية ، وقد أشارت الـة إىل         مضاميناً أدبية واضحة كأبيات شعرية معرو     



 ٣٦

"     م استعملت فيهـا الكتابـة العربيـة         ١٩٤٣ مجيل محودي املؤرخة يف عام       أعمالأحد  
  .٩٢ -٩١ص ص
أن األحرف لدى احلمودي تبدو يف حالة تواضع أو تبدو          ) هـ١٤٢٠البهنسي ، ( ويرى  

 .د ثالث للحرف متداخلة خباماا املختلفة ، وحماولته من إظهار ظالً وبع

 :غازي الدليمي 
عن الدليمي وبني أن اخلط عنصر أساسي       ) م  ١٩٩٥بريند شوركنيشت ،    ( لقد حتدث   

يف لوحاته وانه ليس جمرد عناصر زخرفيه ، بل قائمة على عالقات بينه وبني املـساحات                
يعيـة  امللونة اليت استوحاها من الرسم األوريب اليت تشكل خلفية لوحاته وكأا مناظر طب            

رائعة يف ذا الشكل تقوي البعد التعبريي الروحي املبعث من احلروف ، ووجود مسات              
من الواقعية اخليالية يف أعماله ، واستخدامه ألوان قويه اإلشعاع وتفاديـه الوقـوع يف               
اإلسراف الشرقي ، ويظل استخدامه للخطوط العربية املختلفة ميزة متيز ا عماله فهـو              

ـ     , والتعليـق   , واملغريب  , والنسخ  , الثلث  و, يستخدم الكويف     دوالـديواين ، وال يتقي
باخلواص اجلوهرية والتارخيية للحرف وهندسته وقوانينه فهو ذه الـصفة خيـرج مـن              
القواعد التقليدية لفن اخلط ، حيث أن األعمال التقليدية ال خترج عن كوا أعمـال يف                

 .حسن الكتابة 
يات القرآنية ، وأقوال من أقوال العرب وحكم بليغـة          وتشتمل أعمال الدليمي على اآل    

وحقائق شاملة ،فهذه تصل لكل زمان ومكان ، فهي تنادي لالستقامة والتسامح والسالم             
 .، فاستطاع أن يكون وحدة فنية بني عناصر شرقية و أوربية 

 وذكر بريند شور كنست أن أسباب جناح الدليمي هو تتلمذه أثناء دراسته للفنون علـى  
 .يد اخلطاط الشهري هاشم 

 :  خليل الزهاوي 
 الفنان الزهاوي هو تعرض اخلـط العـريب         لأن ما يشغ  ) هـ  ١٤٢٢, احلفين  (  ذكر  

للتزييف والتبديل وان قضيته األوىل احلفاظ على تراث األمة العربية الن تزييف احلرف             
وبـني أن   .العربية  العريب على حد قوله يعين القضاء على أعظم وأقدس ما تعتز به األمة              
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بدايات الزهاوي كانت يف الستينيات حيث اعتمد يف حروفيتة على خط التعليق مث انتقل              
ووصف لوحاته بأا صامته ومتحدثة بنفس الوقت ، وساكنة         . بعد ذلك إىل خط الثلث      

ومتحركة بنفس الوقت أيضاً ، فهي ترمز لفكرة بذاا ، وتدل املـشاهد علـى معـىن                 
 عند رؤيته هلذه األعمال ، وباألخص عند تركيزه علـى أجـزاء مـن               يستخرجه بنفسه 

بان هناك اجتاه بأصولية وتوظيفه اخلـط يف        : وذكر نقال عن أحد النقاد قوله       . احلروف  
 احلديثة واهلدف منها توسيع قاعدة انتشار هذا الفن ، وذكر أن الفنان الزهـاوي               نالفنو

نظام ، فالنظام يتمثل بأصولية اخلط ، والالنظام        ميزج بني اخلط واللون ، بني النظام والال       
 .         يتمثل يف التشكيل مع مراعاة عدم املساس بأصولية وضوابط اخلط 

نقال عن الدوري أن الزهاوي استطاع وجبهود فرديه من         ) هـ  ١٤٢٢, احلفين  (  ذكر  
تعليق مـن   احلفاظ على روحيه هذا النوع من اخلطوط العربية ، ومتكن من صيانة خط ال             

 . العبث والتحوير وحافظ عليه من الزوال 
وبني الدوري بعض صفات الزهاوي حيث ذكر انه يتميز بالتواضع الشديد ودماثة اخللق                   

، وإبتكاريته يف التشكيل احلرويف ، وأسلوبه اخلاص يف استخدام تشكيله اللوين احلديث             
سكون اخلاص الذي يقود املشاهد إىل      وتتميز أعماله بال  . مع اخلط العريب بكامل أصوله      

األلوان ، فخلفية اللون عنده متتلئ بعمل جتريدي متداخل األلوان فهو بذلك يربز اإلميان              
ومل مينع وضوح التركيب واختزاله من كشف صعوبات فنه ، إن اإلحساس            . واخلشوع  

ر والتجديـد   بالقوة يف أعمال الزهاوي متولد من تكرار احلرف ، وتتأكد قوته يف التطوي            
كما أن اإلمياءآت املنبثقة كأشكال مستحدثة بتكوين مجيل وإيقاع مهذب ، فهو بـذلك              

 .يصل إىل جتاوز األساليب والصيغ التقليدية 
أن تركي اجلبوري حصر أسلوب الزهـاوي يف نقـاط          ) هـ  ١٤٢٢, احلفين  (كما بني   

تركـه  . روف أخرى   منها،كتابته احلروف عريضة ومفرغة من الداخل مث ملء اخللفية حب         
حلروف التعليق وكأا أجزاء متناثرة على هيئة زخرفة منبعهـا الفكـر اإلسـالمي أو               

تقسيمه للوحة أفقيا أو عمودي حبروف مث يوزع األحرف على كل قسم مع             . التجريدي  
تسود بعض األعمال تأثريات روحية مـن ملئـه         . مراعاة اختالف كل قسم عن األخر       

اضحة يف بعض لوحاته حبروف صغرية من خط التعليق وتوزيعـه           للحروف العريضة والو  
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ويعترب الزهاوي اخلط العريب عنصر هـام مـن         . املنظم حلروف التعليق يف فضاء اللوحة       
 وذلك المتالكه مجالية روحية وميكانيكية خاصة به ، ويرى انه           ةعناصر الفنون التشكيلي  

 على اخلطاطني   بن  فبني أن هذا ما جي      جيب اخلروج به من الطابع التقليدي وحتويله إىل ف        
ويعترب الزهاوي أن التجديد يف اخلط عبارة عن دخوله يف الفنون التشكيلية بـصورة              . 

 .  عمومية ولكن بأصوله وقواعده 

٢−:
 :وجيه حنلة 

 مأن الفنان وجيه حنلة ميتاز بأسلوب خاص يف اسـتخدا         ) م  ١٩٨٠الشاروين ،   (  يرى  
وفية ، فيحوهلا إىل وحدات جتريدية ، فهو تارة يستخدم أجزاء من احلروف             العناصر احلر 

وتارة يستخدم كلمات ناقصة ، وطريقة يف تشكيل لوحاته معتمدة على العجائن البارزة             
ذات األلوان القوية واحتفاظه بالقيم التصويرية يف عملة الفين ،  كما بني انه ميتاز بتقدميه                

ه كل من يشاهد لوحاته حىت لو كـان هـذا املـشاهد ال              شكل جتريدي ميكن أن يتذوق    
 . قراءة العربية عيستطي

أن وجيه حنله استفاد من الكلمة العربيـة والـرقش          ) هـ  ١٤١٨البهنسي ،   (  ويعترب  
العريب يف إنتاجه لألعمال احلروفية كما استفاد من التقنية احلديثة فهو بـذلك يتخطـى               

  .االرتباط املسبق باملفهوم التجريدي
 : ولقد ذكر البهنسي فنانني آخرين من لبنان هم 

 .رفيق شرف ، وسعيد عقل ، وعادل صغري ، ولوريس غريب 

٣:
 :حامد عبد اهللا 

أن الفنان حامد عبد اهللا من الرواد األوائـل للحركـة           ) م  ١٩٨٠الشاروين  ( لقد بني   
م تبلورت يف أعماله    ١٩٦٧يس عام   احلروفية العربية ، كان نتيجة استقرار الفنان يف بار        

قضية حتقيق اجلانب التعبريي بأشكال مشخصة تسري يف أوضاعها وحركاا نفس مسار و          
 عن استنطاق للكلمات مـن خـالل        ثأوضاع الكلمات العربية اليت يرمسها ، فهو يبح       
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والفنان حامـد   .  العربية   فشكلها فهو يهدف إيل رسم حروف عربية يقرؤها من ال يعر          
  ةشهد باآليات القرآنية فهو يضعها على قمة البالغة التعبريييست

وذكر أن الفنان يوسف سيدة خيتلف عن الفنان حامد فقط يف عدم جتنـب التالعـب                
 . بشكل احلروف 

 :حممد اباظه 
أن حممد اباظه طور الكتابة من الناحية الشكلية واجلمالية         ) م  ١٩٨٠الشاروين ،   ( ذكر  

 اباظه يعترب حلقة    هلذين خاضوا هذا امليدان ، واعترب أن ما أضاف        ، لذلك عدة من اجنح ا     
 .جديدة يف سلسلة التطورات اليت مر ا اخلط العريب خالل مسريته اإلبداعية 

 وبني أن كتابات اباظه ذات قيم نفعية وعلمية ، كما أن تشكيالته اليت قدمها إبـداعاً                
عيد العالقة الوثيقة والقدمية بـني الفـن        معاصراً مستنداً على التراث ، فهو بذلك كله ي        

 . واحلياة اليومية إىل حيز الوجود 
 : يوسف سيدة 

من الفنانني احلروفيني الـذين     : " أن الفنان يوسف سيدة     ) م  ٢٠٠١, حامد  ( لقد ذكر   
وتـارة  , اشتهروا بتنوع أساليب لوحاته احلروفية حيث استخدم احلروف احلرة تـارة            

مث مجع بني ذلك وبني األرقام يف بعض لوحاته         , حلرة والكلمات   أخرى استخدم احلروف ا   
مث اختذ من دراساته السابقة للحروف واألرقام احلس اإليقاعي واحلركي النـاتج مـن              , 

  . ١٠٤ص " . خطوط الكتابة 

 :א٤
 :عبد الكرمي العريض 

خرباته يف صياغة التكـوين     لعل دراساته و  :  " بقوله  )  م   ١٩٩٧, املنصوري  ( لقد بني   
فعلى أنه متمكن مـن مهـارات   ,قد أثرت على رؤيته الفنية عند استلهامه للخط العريب  

غلب علية مفهوم التصوير حيث يتحول اخلط العريب بفعل , اخلط العريب وفهمه جلمالياته 
التحوير إىل خطوط جمردة تتحرك يف حرية وتتقاطع بـدرجاا اللونيـة ذات النـربات               

و تولد قدرا من التعبري     , تنوعة لتحدث نسيجا تصويريا متشابكا وتشيع حركة صاخبة         امل
 للخط العريب يأخذ عنده     هومن مث فإن استخدام   .اخلاص غري مرهون مبعىن أو داللة حمددة        
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بعداً فنياً حبتا متميزا باحلركة العفوية والبعد عن التنميق ممـا يـضعه مـن التجريـديني                 
  . ١٥٣ ـ ١٥٢ص .  والتعبرييني 

 :أمحد نشابه 
وهو من   , ١٩٤٨فنان حبريين من مواليد     : انه  )  م   ١٩٩٧, املنصوري  (  لقد قال عنة    

وخيتلف , استلهم الفنان امحد اخلط كعنصر من عناصر الصورة         . طالئع الفنانني الرواد    
يعتمد إذ انه   , عن الفنان عبد الكرمي العريض يف استخدامه للخط ورؤيته للتكوين الفين            

, على توافق اخلطوط الرأسية و األفقية اليت تعطي للتكوين قدرا من الرصانة والرسوخ              
فيبدو اهتمامه بالعالقات التشكيلية التكوين أكثر من       , ويلجا إىل بعض اخلطوط املنحنية      

  . ١٥٨ص.  أي شي آخر 

 : عبد اهللا احملرقي 
ات عالية يف فن التصوير من وجهـة        يتميز مبهار , من رواد احلركة التشكيلية بالبحرين        

ومـن  , يستخدم الرمز يف أعمالة فيضفي على عملة ثراء وعمقاً فكريـاً   , النظر الغربية   
متمثال بكلمات بدالالا   , أعماله اليت تتمتع برؤية رمزية جنده يستخدم فيها اخلط العريب           
م الصياغة الفنيـة    فمفهو, باإلضافة إيل عناصر بصرية أخرى ومنها اإلنسان أو احلصان          

إال أنه خيلط بني الواقع واخليال يف إطار من املعاجلـة الواقعيـة             , عنده مرتبط بالتجريد    
 .للعنصر اآلدمي 

 : عبد اهللا اليوسف 
فنان حبريين من املربزين له إبداعات متميـزة        : هو  )  م   ١٩٩٧, املنصوري  ( يقول عنه   

ولقد استخدم احلرف العريب يف     ,  م   ١٩٧١اليت أثرت احلياة الفينة يف البحرين منذ عام         
فال ختلوا أعمالـه مـن      , تكوينات فينة تنتمي يف شكلها العام إيل التكوين التشخيصي          

املفردات البصرية مثل اإلنسان والطيور والنخيل اليت تأتى حمرفة وحمورة لتتوافـق مـع              
مل مـع العناصـر     كلمات عربية يعتمد اغلبها على اخلط الكويف احملور أحيانا فهو يتعا          
 .  البصرية واخلط من منظور مجايل حبت يأيت من صميم التكوين الفين 

 



 ٤١

 :على حممد احلميد 
    فنان حبريين يستخدم اخلط الكويف ويعتمد على تكرار الوحدات اجلمالية يف تكـوين             
العمل الفين التشكيلي ودائما يستخدم بعض التعبريات الروحانية اليت هلـا مـدلوالت             

ية إنسيابيه ويستخدم عادة اخلامات اليت هلا عالقة باألخشاب واألصباغ إيل جانب            تعبري
 " .  الكوالج " الورق 

٥:
اجته إىل استلهام اإليقاع    , فنان عماين   )  م   ١٩٩٧, املنصوري  ( يقول عنه   : حممد فاضل   

ته التشرحيية أو قـوانني     احليوي وثراء اإلحياء احلركي يف شكل احلروف دون  التزام يئا          
وقد حتولت أشكاله بقدر كبري من احليوية تتجمع يف تـشابك           , بنائه األكادميية الصارمة    

أي أن  , أو تنفرط متناثرة و متسارعه على السطح تـارة أخـرى            , وتتداخل مثري تارة    
يوية قدر ما بدا كعناصر جمردة مشحونة باحل      , احلرف هنا مل يعد حرفاً باملعىن االصطالحي        

توحي بنموها أو تضاؤهلا وحبركتها وسكوا ومشحونة ألواا بقدر كبري من احليويـة             , 
 . والتعبريية واإلثارة البصرية معاً 

 : حممود عبد اهللا الفارسي
فألوانه املـستخدمة يف اخللفيـة هادئـة        , تعتمد معاجلاته الفنية على االختصار القوي       

ومفرداتة احلروفية حتتفظ مبعظم مسات     ,  من التعقيد    وتراكيبه احلروفية خالية  , وحمدودة  
وبأساليب يف املعاجلة تنتقل من أسلوب تدويين دارج إىل آخـر           , احلرف التدويين الدارج  

 . يف بساطة ويسر دف إكساب التكوين البسيط ثراء وحيوية 

٦:
  : على حسن
درس اخلط العريب قبل أن يكون فناناً       فنان قطري   ) :  م   ١٩٩٧, املنصوري  ( يقول عنه   
متأثرا يف أعمالة التشكيلية إىل حد بعيد بفكر مجاعة احلروفيني حيـث يـرى              , تشكيلياً  

اخلط العريب عنده يتحول من كونه غاية يف حد ذاته ومرتبطا بوظيفته اللغوية إىل كونـه                



 ٤٢

 مجايل أو تعبريي    وسيلة فنية مثل اللون واخلط واألشكال الزخرفية األخرى لتحقيق هدف         
 .فهو يهتم بتجريد احلرف العريب وحتويره ليحوله إىل رمز مقروء إىل شكل مجايل , معني 

 : حسن املال 
وقد ,  م   ١٩٧٥فنان قطري خريج أكادميية بغداد سنة       )  م   ١٩٩٧, املنصوري  ( ذكر  

 احلديثة يف   أثرت دراسته يف األكادميية اليت كانت منفتحة على األساليب واملفاهيم الفنية          
وميثل أحد  , وهو احد الذين ساروا يف ركب احلروفية العربية         , أوربا على معاجلاته الفنية     

مسارات هذه احلركة الذي يتميز احلرف العريب األساس الذي يعتمد عليـة يف صـياغة               
, إن أعمال الفنان املال تعبرييـة زخرفيـه         )  م   ١٩٩٨, حممد  ( ويبني  . تكويناته الفنية   

 معاجلات تشكيلية حروفية توصل ا الفنان إلثراء التكوين من جهـة ولتـشغل              وحتوي
متثل , حروفه مدونة بطريقة فطرية مقروءة      , مساحات معينة يف التصميم من جهة أخرى        

 .١٦٣ص . الصدارة يف معظم تصميماته للعناصر التعبريية والرمزية 

 : يوسف امحد 
رس الفن احلديث مث قام بتوظيف اخلط العـريب         فنان قطري تدرج يف جتاربه يف معظم مدا       

فأسـتخدم  , وقد مر مبراحل عديدة يف استخدامه للخـط         , واستخدامه يف العمل الفين     
, مث انتقل بعد ذلك إىل استخدام روح احلرف دون إن يكون مقروءاً             , احلروف املقروءة   

 .فالشكل عنده يعطي شكل احلرف لكنه حمور ومستخدم بطريقة فنية 

:א٧
 : جعفر اصالح 

إنه فنان كوييت جيمع بني الزخارف واملفردات الـشعبية         )  م   ١٩٩٨, حممد  ( يقول عنه   
, الشرقية وبني معاجلة حرة متطورة توحي دون أن تصرح بسمات حروفية عربية حمورة              

ة املعاجلة رغم أن إصالح يضعها يف مؤخرة التكوين عادة إال أا تكتسب أمهيتها من طراف    
  . ١٦٤ص . احلروفية التشكيلية اليت حياول الفنان إكساا مسحة من العفوية والرباءة 

 
 



 ٤٣

:א٨
 :ناصر املوسى 

يعد هذا الفنان من املمثلني للمدرسة احلروفية يف        ) :  م   ١٩٩٧, املنصوري  ( يقول عنة   
مد على احلروف كعنـصر أساسـي يف        وخباصة االجتاه احلرويف الذي يعت    , الوطن العريب   
فيقوم باستغالل قيمه اجلماليـة يف      , وذلك مع احملافظة على هيئة احلرف       , صياغة العمل   

إطار من التجريد اهلندسي ويبدو يف تكويناته مستفيداً من مفهـوم التـصوير احلـديث               
  . ١٥٩ص . وخاصة التجريدية احلديثة 

جتربة الفنان مع احلروفية العربية كانت مـع        أن بداية   ) : هـ  ١٤٢١احلريب ،   ( ويذكر  
مطلع القرن اهلجري احلايل ، فكانت نتائج هذه التجربـة معـرض شخـصي يف عـام                 

م ، كما بني أن جتربة الفنان مع احلرف العريب يف لوحاته عبـارة عـن متـسكه                  ١٩٨٣
يلي بالتراث واالبتعاد عن تأثري املدارس الغربية ، فاحلرف عنده عبارة عن عنصر تـشك             

ومجايل ، أو كموضوع حبد ذاته،وذكر أن املوسى ينتمـي جلماعـة البعـد الواحـد أو                 
 .احلروفيني 
لقد تعرفنا من خالل    "  سهيل املالذي    رما ذكره الدكتو  ) هـ  ١٤٢٢العلي ،   (وقد نقل   

على وجه آخر من الوجوه اجلمالية الكثرية للفـن         )) املوسى(( اللوحات اليت قدمها لنا     
ودي ، وعرفنا أن هذه املدرسة احلروفية يف احلياة التـشكيلية العربيـة ،              التشكيلي السع 

  .٥٣ص " تشق طريقها بثبات وجناح ووعي

 :سليمان احللوة 
أن الفنان احللوة قد اهتم باحلرف العريب و احلروفيـة          ) هـ  ١٤٢١احلريب ،   ( لقد ذكر   

انني العرب الذين سبقوه يف     فظهر هذا االهتمام يف الكثري من أعماله ، وبني انه تأثر بالفن           
هذا اال، فهو ال يعتمد على النص املقروء ولكن يعتمد على أمهية التأثريات البـصرية               

 .الناجتة عن استخدام احلروف 
, و محـزة بـاجودة      , عبد العزيز عاشور    :  وغريهم كثري فعلى سبيل املثال ال احلصر        

 .ع الدراسة التحليلية كما سريد يف موضو, و حممد السليم , وحممد سيام 



 ٤٤

٩:
 :الفنان جنا املهداوي 

أن وسيلة املهداوي يف التعبري الفين يتخذها مـن         ) م  ١٩٩٣ريغينه غروس ،    (  لقد بني   
اخلط العريب فهي الوسيلة الوحيدة يف ثقافته واليت يقابلها فن الرسم يف الثقافات األخرى              

ألملاين هويفنكل ووصفها بأا كانت ناجحة ومقنعة ، وأـم          ، وذكر جتربته مع الفنان ا     
 .جنحوا يف توحيد لغتهم املكتوبة وذلك من خالل لوحـام املشتركة 



 ٤٥

א: א  :א
א:א א :א
 )  :م ١٩٩٤( دراسة محد مناور حممد احلريب عام  ـ ١

 " . دراسة استخدام احلرف العريب كمفرد تشكيلي يف التعبري اللوين: " اسة عنوان الدر
 :هدفت الدراسة إىل 

التعرف على األبعاد التعبريية واألسس التصميمية املتعلقة بتوظيف احلـرف العـريب يف             
التشكيل الفين املعاصر يف جمال البعدين ، مع حماوله الكشف عن بعض أسـاليب األداء               

وما يرتبط ا مـن الوسـائل التـشكيلية         ,  ممارسات وجتارب الفنانني     املستخلصة من 
 .الالزمة للصياغة الفنية " التكنيكية " واألساليب 

 : منهج الدراسة 
 . وأيضاً املنهج الوصفي , استخدم الباحث املنهج التارخيي 

 : نتائج الدراسة 
ا مبعطيات حضارية   إن تطور احلرف العريب اجلمالية مل تكن لتحدث لو ال ارتباطه           

 . إسالمية ربانية املنهج واهلدف 
أن احلرف العريب يف الفنون اإلسالمية جتاوز كونه رمزاً تدوينياً ليصبح قيمة فنية              

 . يف حد ذاته 
إن ممارسة التشكيل باحلرف العريب انقسمت يف جمملها بني منـهجني رئيـسيني              

عربيـة بـصورته العربيـة      أحدمها يتضمن التزاماً نسيب بقواعد رسم احلروف ال       
واآلخر يتضمن استخدام احلرف العريب بصورته العفوية اليت تتكيـف          , األصيلة  

 . مع طبيعة البناء التصميمي يف اللوحة 
وتتفق هذه الدراسة مع البحث احلايل يف أا تناولت األبعـاد التعبرييـة واألسـس               

ـ         كيلي املعاصـر يف جمـال      التصميمية  املتعلقة بتوظيف احلرف العريب يف الفن التش
بينما  الدراسة احلالية تعتمد على احلروفية العربية وتأثريها علـى الفـن             , البعدين  

أي اسمة   (  ابعاد السعودي سواء يف األعمال ذات البعدين أو األعمال ذات الثالثة         
 ) . منها 



 ٤٦

 :م ٢٠٠١ دراسة هبة اهللا نبيل امحد حامد عام  ـ٢
 "وى التعبريي يف أعمال احلروفيني يف التصوير املعاصر احملت: " عنوان الدراسة 

 : هدفت الدراسة إىل 
 . تصنيف أعمال احلروفيني من حيث أساليبهم وأمناطهم الفنية  
الكشف عن احملتوى التعبريي يف التشكيل باخلط العـريب يف أعمـال الفنـانني               

 . املصورين يف التصوير املعاصر 
احلديثة اليت تضمنت توظيف العمل الفين التوظيـف      الربط بني االجتاهات الغربية      

 . التصويري وبني االجتاهات العربية 
اإلفادة من دراسة أعمال الفنانني احلروفيني واجتاهام يف إنتـاج جمموعـة مـن               

األعمال الفنية يف التصوير املعاصر من قبل الباحثة من خالل تناول اخلط العـريب           
 . تتسم باحملتوى التعبريي 

 : ود الدراسة  حد
 : اقتصرت الدراسة على ما يلي 

دراسة لألعمال الفنية يف جمال التصوير واليت تناولت التشكيل باخلط العريب عند             .١
 . الفنانني املصورين احلروفيني الغربيني والعرب واملصريني خالل القرن العشرين 

ختلفة للخـط   إجراء جتربة ذاتية للباحثة من خالل استلهام األساليب التشكيلة امل          .٢
 . العريب يف بناء العمل الفين 

 : منهج الدراسة 
 استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التجرييب 

 : نتائج الدراسة 
توصلت الباحثة من خالل الدراسة النظرية للبحث إىل إمكانيـة تـصنيف األعمـال              

 : التصويرية احلروفية إىل ثالث حماور ، هي 
 . ت فيها احلروف والكلمات العربية الكالسيكية أعمال استخدم -أ 
 . أعمال استخدمت فيها احلروف والكلمات احلرة املقرؤة  -ب 
 . أعمال ذات دالالت حلروف وكلمات ولكنها غري مقرؤة  -ج 



 ٤٧

 : كما توصلت الباحثة يف عملية التحليل إىل 
را إن تلك احملاور حتمل من الثراء التشكيلي ما جيعل احلروفيـة العربيـة مـصد               

 . تشكيليا ذو أبعاد متنوعة يف حمتواها التعبريي 
إنه ميكن اعتبار تلك احملاور مبثابة منطلقات جتريبية وتطبيقية للباحثني والدارسني            

 .واحلركة التشكيلية العامة , مما يثري التربية الفنية اخلاصة , يف هذا اال 
 : وقد أوصت الباحثة إىل 

دي مناهج التصوير للفرق الدراسية املختلفة بكليات       بتضمني احلروفية العربية بأح    .١
 . التربية الفنية النوعية 

كما توصى الباحثة بتعميم هذا االجتاه مبادة التربية الفنية ملراحل التعليم األساسي             .٢
 . املختلفة 

وتوصي الباحثة أيضا بضرورة تدعيم هذا االجتاه يف احلركة التشكيلية املـصرية             .٣
. من مسات قومية و إنتمائية تعزز من عمليات التعامل مع العوملة            والعربية و ملا له     

 . ولتكن جامعه الدول العربية هي احد اجلهات األساسية املنوطة ذا الدعم 
وتوصي الباحثة أيضا بضرورة االهتمام باحلروفية العربية الكالسيكية كمصدر ذو           .٤

ع مراعاة األخذ بعوامل    وخاصة يف ظل احلضارة اإلسالمية م     , قيمة تراثية كبرية    
التجريب والكشف عن ما هو جديد يضيف إىل تلك احلروفية أبعـادا متنوعـة              
سواء من حيث كوا مصدرا تشكيليا أو من حيث ما تنطوي عليه من حمتـوى               

 . تعبريا 
وختتلف عـن   , وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف أا تناولت األعمال احلروفية            

ية يف كوا تناولت احملتوى التعبريي يف أعمـال احلـروفيني يف التـصوير              الدراسة احلال 
 . املعاصر 

 
 
 
 



 ٤٨

 :عبد احملسن حسني عبد الرضا شيشتر : دراسة ـ٣
الوظيفة الزخرفية للحرف العريب كمدخل جترييب لتدريس التصميم يف         " عنوان الدراسة   

 : التربية الفنية 
 : هدفت الدراسة إىل 

انيات اجلمالية للحروف العربية من خالل أمناط اخلطـوط         التعرف على اإلمك   
 . اخلمسة التقليدية 

التعرف على األساليب الفنية املختلفة اليت استخدمت يف التصميمات الـيت            
 . اعتمدت على عنصر الكتابة العربية 

التجريب يف إمكانيات احلصول على تصميمات زخرفيه باستخدام احلـروف           
 . العربية 

 احلروف العربية مما يـؤدي إىل األداء اإلبـداعي والطالقـه يف             التجريب يف  
 .  التشكيل 

 : حدود الدود الدراسة 
 : اقتصرت الدراسة على 

 . التجريب يف احلرف العريب بناءاً على قيمته كشكلية لكل حرف على حدة  .١
إلظهار القابلية التشكيلية   , التجريب يف احلروف العربية التسع والعشرين مجيعا         .٢

من خـالل اخلطـوط     , ولكل عدة حروف مع بعضها      , كل حرف على حدة     ل
, خط التعليـق أو الفارسـي       , خط النسخ   , اخلمسة التقليدية وهي خط الثلث      

 . خط الرقعة , اخلط الديواين 
تتم تنفيذ التصميمات الزخرفية يف اجلزء األول من التجربة باسـتخدام الـورق              .٣

ومت تنفيذ اللوحات الزخرفيـة يف   )  HB(واألقالم الرصاص من نوع , األبيض 
 .اجلزء الثاين من التجربة باستخدام األلوان املائية 

نفذ اجلانب التجرييب من البحث باالستعانة بطالب السنة األوىل يف كلية التربيـة      .٤
 . الفنية 

 : منهج الدراسة 



 ٤٩

حتليل للمفاهيم واملصطلحات الواردة يف البحث للتعرف علـى املواصـفات         .١
 . وأمناط اخلطوط املختلفة , ية للكتابة العربية الفن

وحتليل , احلصول على مناذج متعددة ألعمال فنية تعتمد على احلروف العربية          .٢
وتصنيف األساليب الفنية املتبعة يف توظيف حروفها مث اختيار         , هذه األعمال   

 . انسب هذه األساليب مالئمة ـ كأمثلة ـ للتجريب 
مع مجهور جترييب من طالب الـسنة األوىل يف         , بية  التجريب يف احلروف العر    .٣

 . كلية التربية الفنية 
تعرض النتائج التجريب على جمموعة من اخلرباء يف جمال التربية الفنية ببطاقة             .٤

ممتاز ـ جيد جداً ـ جيد ـ مقبول    ( تقومي مكونة من مسطرة قياس مخاسية 
 . وذلك لكل وحدة منتجة ) ـ ضعيف 

 .  حكم معاجلة إحصائية وحتليل النتائج وفقاً لذلك معاجلة نتائج الت .٥
 : نتائج الدراسة 

نتائج خاصة بالدراسـة النظريـة      : انقسمت نتائج هذه الدراسة إىل قسمني مها        
 . ونتائج خاصة بالتجربة 

 : نتائج الدراسة النظرية 
واختالف طريقة رمسها ميثل خامة    , وتعدد حروفها   , إن تنوع اخلطوط العربية      -أ 

توفر جماال خصبا لالسـتخدامات الفنيـة للطـالب يف          ,  صفاا الشكلية    يف
 .حصص التربية الفنية وخاصة ما يتعلق منها بأسس التصميم 

على الرغم من وجود قواعد لرسم احلروف العربية بأمناط اخلطوط املختلفـة             -ب 
فان ذلك ال حيد من استخدامات املرنـة ذات         , تنطوي على عالقات تناسبية     

 .  املتشعب هلذه احلروفالطابع
أوهلما يف صياغة احلرف وجتويده     : إن االستفادة من احلروف العربية له بعدين         -ج 

وثـانيهم يف تنظـيم العالقـات التكوينيـة يف          , وضبط عالقاته التناسبية    , 
وما يترتـب   , وحسابات الشكل والفراغ    , التراكيب واحلروف والكلمات    

 . على ذلك من تباينات و توافقات 
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 : نتائج التجربة العملية 
التنوع يف األداء الفين بني أعمال أفراد كل جمموعـة  مـن خـالل                -أ 

 . املقابالت اخلمس 
يتنوع مستوى األداء الفين تنوعا غري مطرد يف أعمال الفرد الواحـد             -ب 

ـ للمجموعتني ـ حيث يتضح التفاوت يف هذه األعمـال خـالل    
,  يف بعض املقـابالت      حيث يرتفع مستوى األداء   , املقابالت اخلمس   
 . وينخفض يف أخرى

ظهور بعض األعمال الفنية املميزة ألفراد اموعتني خالل املقـابالت      -ج 
 . اخلمس حبيث ميكن من حتديد هذه األعمال ومعرفتها بسهولة 

 : توصيات الدراسة 
 : لقد أوصى الباحث مبا يلي 

منـاط اخلطـوط    االهتمام بتدريس احلروف العربية بأشكاهلا املفردة حـسب أ         -أ 
وعدم االقتصار يف   , مع التأكيد على التنوع يف إحجام هذه احلروف         , املختلفة  

 . تدريسها على احلروف الصغرية فقط 
اهتمام بتدريس األساليب الفنية املستخدمة يف تنفيذ األعمال اليت تعتمد علـى             -ب 

 . احلروف العربية 
 تدريس املوارد املختلفـة     ضرورة إعداد املناهج الدراسية مبا حيقق التنسيق يف        -ج 

كمراعاة التنسيق عند تدريس اخلط العريب يف حصص اللغة العربية واالستفادة           
 .منها يف حصص التربية الفنية وذلك من حيث احملتوى والتوقيت 

أمهية االستعانة بالوسائل واخلامات اليت تساعد على إزالة كل املعوقات الـيت             -د 
 . ف العربية يف تعبريام الفنية تواجه الطلبة عند استخدامهم للحرو

االهتمام بالبحوث اخلاصة بدراسة وقياس التأثريات الناجتة من االسـتخدامات           -ه 
ومدى أمهيتها للدارسني يف كليات الفنون      . املختلفة لأللوان يف األعمال الفنية      

 . وللفنانني املمارسني, 
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د مـن اـاالت   إن التجريب يف احلروف العربية ـ بأمناطها التقليدية ـ يع   -و 
اخلصبة اليت ميكن تناوهلا بأبعاد خمتلفة وخاصة أن بعضها مل تتطرق إليـه هـذه               

, والتحوير فيها مبا يبعدها عن أصوهلا       , ميكن تناوهلا بأشكاهلا املفردة     , الدراسة  
 . كبداية للتطوير فيها وصياغتها بأشكال جديدة ومبتكرة 

وكيفيـة صـياغتها ـ    , ربيـة   كما ميكن البحث والدراسة يف اخلروف الع -ز 
كخلفيات ـ يف معاجلات التكوينات احلروفية بناءا علـى عالقـة الـشكل     

 . باألرضية 
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف االستفادة من القيمة الشكلية للحرف العـريب              

الية  وختتلف الدراسة احل  , واالستفادة منها يف إنتاج أعمال تشكيلية منبعها حرفنا العريب          
 يف كوا اقتصرت على اجتاه احلروفية العربية وتوظيفاا اجلمالية يف الفن السعودي  

 :  دراسة عبد الصبور عبد القادر حممد  ـ٤
احلروفية كحركة تشكيلية حديثة من خالل فنون أجلرافيـك العـريب           : عنوان الدراسة   

 املعاصر 
 :هدفة الدراسة إىل 

 .  التشكيلية املعاصرة أثبات أصالة ظاهرة احلروفية 
أثبات مرونة وتطور الظاهرة واستجابتها ملتطلبات احلداثة يف الفنـون العامليـة             

 . احلديثة 
إثبات القدرة التشكيلية اإلسالمية والعاملية على الريادة يف العطاء الفين بدال من             

 . التبعية ملعطيات الفنون الوبة 
فنون ( ابة والزخرفة والتذهيب والتجليد     إيضاح اثر اإلسالم يف تطور فنون الكت       

 ) . الكتابة عموما 
 .تقدمي جتربة الباحث يف جمال احلروفية التشكيلية املعاصرة  

 : حدود البحث 
 . احنصرت فترة الدراسة زمنيا يف النصف الثاين من القرن العشرين : احلدود الزمنية 
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ني احلروفيني يف معظم دول العـامل       لقد مشل البحث كثرياً من التشكيل     : احلدود املكانية   
 . العريب مع التركيز على فناين احلروفية التشكيلية املعاصرة يف مصر 

 : منهج البحث 
 .  تتبعت الدراسة املنهج التارخيي التحليلي املقارن 

  .  )م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨( ليلى عبد الرحيم عيسى املنصورى عام :  دراسة  ـ٥
 " عناصر الزخرفية اإلسالمية على التصوير املعاصر باخلليج أثر ال: " عنوان الدراسة 

 : هدفت الدراسة إىل 
 . عرض التطور التارخيي للعناصر الزخرفية يف العصور اإلسالمية  
 . دراسة القيم اجلمالية يف املوروث الفين اإلسالمي وعالقتها بالعقيدة  
  . حصر العناصر الزخرفية اليت تناولتها الزخارف اإلسالمية 
التعرف على دور العمارة التقليدية للمحافظة على القيم اجلماليـة اإلسـالمية             

 . املوروثة 
 .  دراسة احد العناصر الزخرفية للفن اخلليجي املعاصر  

 : منهج الدراسة 
, لقد اتبعت الباحثة املنهج التارخيي لتحديد أهم أشكال الفنون الزخرفية اإلسالمية            

واعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي يف حتديد       , تشارها  وأبرز مراحل تطورها وان   
 .  مالمح تأثر الفنان اخلليجي احلديث بتلك الفنون الزخرفية 

 : نتائج الدراسة 
تأثر قسما واسعا من الفنانني اخلليجـيني يف أعمـاهلم بـالفنون الزخرفيـة               

ة مـن   برغم من سيطرة اخلصائص الفنية الغربية على نسبة كبري        , اإلسالمية  
 . أعماهلم واجتاهام 

ميل الفنان اخلليجي إىل حتوير الواقع وجتريده أكثر من ميلة إىل التمثيـل يف               
وهذا يتطابق مع ما يف التراث الزخـريف        , رسم األشكال اآلدمية واحليوانية     

رمبا يكون لذلك صلة بفكرة حترمي      , اإلسالمي من ميل إىل الطالقة والتجريد       
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ية وهي فكرة الزمت هذا النوع من الزخارف خـالل          تصوير الكائنات احل  
 .فترات تارخيية سابقة 

إذ ال نكـاد  , إن احلرف العريب حظي ـ يف مقابل ذلك ـ بأوسع االهتمام    
جند من فناين اخلليج من مل جيعل من اخلط العريب عنصرا تشكيليا يف عمل من               

بعد الواحد اليت دعا    بل أن من الفنانني من تأثر تأثرا واسعا حبركة ال         , أعماله  
وجعلوا من احلرف العريب عنصرا مركزيا يف تـشكيالم         , إليها احلروفيون   

 . الفنية 
فمنهم من حافظ على    , انقسام املهتمني بالزخارف اخلطية إىل أكثر من اجتاه          

قوانني اخلط واستخدم احلرف والكلمة يف داللتهم اللغوية باعتباره رمزا لغويا           
وقسم ثاين غلّب الوظيفة الزخرفيـة      , ا يف معظم األحيان     حيمل مضمونا ديني  

وهـذان  , والشكل واحملور أو الرمزي للحرف على داللته اللغوية األصلية          
 . االجتاهان يتطابقان مع اجتاهات الفنانني املسلمني القدامى يف زخارفهم اخلطية

لعربيـة  كاجتـاه مـن       وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف أا تناولت احلروفية ا          
وختتلف هذه الدراسة عن الدراسة احلالية يف كوا        , اجتاهات الزخرفة اإلسالمية احلديثة     

تناولت مجيع العناصر الزخرفية اإلسالمية وأثرها على التصوير احلديث بينما الدراسـة            
 .احلالية تقتصر على القيم اجلمالية يف احلروفية العربية يف الفن السعودي فقط 

 ) : م ١٩٨٠( مصطفى حممد رشاد إبراهيم عام :  دراسة  ـ٦
 . دور اخلط العريب كعنصر من عناصر تصميم امللصقات : عنوان الدراسة 

 : أهداف الدراسة 
تناول اخلط العريب من الواجهة اجلمالية والتعرف على طبيعته الفنيـة وأنواعـه              

ة ومدى صالحية ذلـك  وأشكال حروفه ـ التقليدية واحلديثة ـ وقيمة التعبريي  
 . كله ملسايرة تصميم امللصقات وطبيعتها 

التعرف على العوامل واألسباب اليت تؤثر يف هذا اخلـط كعنـصر يف تـصميم                
امللصقات وذلك بالتركيز على حبث طرازه وموقعة ومساحته ولونه يف امللـصق            

 . ومعرفته مدى تأثريها مجيعا يف دوره الوظيفي واجلمايل داخل امللصق 
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 : أمهية الدراسة 
تتضح أمهية البحث يف تناول اخلط العريب كعنصر يف تـصميم امللـصقات ـدف               

, التعرف على ما يدعم دورة وإسهاماته يف رفع القيمة اجلمالية والوظيفية للملـصق              
وعلى ذلك ميكن توظيف نتائج الدراسة يف االستفادة من تدريس مـواد التـصميم              

ويف صقل قدرات الطالب وخربام يف جمال       , ختلفة  والزخرفة يف كليات الفنون امل    
كما ميكن االستفادة من نتـائج هـذه        . استخدام اخلطوط العربية داخل هذه املواد     

الدراسة يف جمال تصميم وإنتاج امللصقات فيما يتصل باهليئات واحلكومات املعنية او            
 . ال باهليئات غري احلكومية واألفراد املهتمني واملتخصصني يف هذا ا

 : منهج الدراسة 
 .لقد اتبعت الدراسة املنهج التارخيي واملنهج الوصفي 

 :نتائج الدراسة 
مكانة اخلطوط العربية يف تصميم امللصقات ليس فقط كعنصر لـه دالالتـه              

اللغوية املتصلة باملعاين واملفاهيم وإمنا كعنصر أساسي من عناصـر تـصميم            
 عالقته مع بقية    مالقيم واملفاهيم ما يدع   امللصقات  له طبيعة خاصة حتمل من        

 . ويعضد دورة بينها داخل تكوين امللصق , هذه العناصر 
متعـددة ومتميـزة يف أشـكال       ) التقليدية واحلديثة   ( الطرز اخلطية العربية     

وغنية يف صفاا التشكيلية مبا خيدم صالحية الكـثري         , حروفها وطرق رمسها    
ومبا يفسح اـال ملـصممي      , ايل يف امللصق    منها لالستخدام الوظيفي واجلم   

امللصقات كي يتأملون وخيتارون من بينها ما يقابـل احتياجـام ويالئـم             
أغراضهم كما أن اإلملام ذه الطرز ودراسة تصميمات أجبدياا يـساعد يف            

 . التعرف على القواعد اليت حتكم بناء اخلطوط العربية وتنظم تراكيبها 
ربية من الناحية التشكيلية إىل اخلطوط اـردة والـنقط          تستند احلروف الع   

وبعضها حتكمه العالقات احلرة    , بعضها حتكمه العالقات اهلندسية     , والدوائر  
والدراية ذه األصول تساعد يف تنمية املعرفة والقدرة اليت تقود إىل تطـوير             
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ا ومن هيئات اخلطوط اليت تتطلبـه     , واستنباط أشكال جديدة من احلروف      
 . طبيعة امللصقات ومهامها املتغرية مع املفاهيم الفنية احلديثة 

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف أا تتناول اخلط العريب من الواجهة اجلماليـة               
وختتلف هذه الدراسة مع الدراسة احلالية      . وقيمة التعبريية   , والتعرف على طبيعته الفنية     
 .  العريب يف تصميم امللصقات فقط يف كوا تناولت دور اخلط

 ) : م ٢٠٠٢( آمال حممد رشاد حممد شلبع عام :  دراسة  ـ٧
تصميم برنامج لتوظيف احلرف العريب كمفرده تشكيلية يف بناء مشغولة : عنوان الدراسة 
 .  خشبية مبتكرة 

 : أهداف الدراسة 
 لخط العريب تصميم برنامج مقترح لالستفادة من القيم الفنية واجلمالية ل .١

 . كمدخل إلثراء املشغوالت اخلشبية 
تنمية الرؤية اجلمالية ألشكال احلروف العربية من خالل التجريـب يف            .٢

 . إجياد تشكيالت ابتكاريه جديدة من وحي هذه احلروف 
 : أمهية الدراسة 
االستفادة من مفردات اخلط العريب بأشكاهلا املتعددة يف املشغوالت اخلشبية           

ورا من حماور إثراء التصميمات يف التربية الفنية باملنهج الدراسي         وجعله حم , 
 . يف جمال أشغال اخلشب 

تعترب دراسة احلروف العربية مدخال جديدا يثري التعبري الفين لدى طالب            
 . كلية التربية الفنية خاصة يف جمال أشغال اخلشب 

ات الـشكلية   تساعد هذه الدراسة على تنمية املفاهيم والعالقات واملدرك        
وتساعد أيضا على تذوق النواحي اجلمالية لتلك احلروف        , للحروف املختلفة   

 . العربية 
الكشف عن منبع جديد إلثراء جمال أشغال اخلشب لدارسي الفن حيـث             

وما يتضمنه من معطيات فكرية     , تقترح حيث تقترح أبعاداً جديدة للتجريب       
 . وتقنية جديدة 
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 والتشعب يف اسـتخدام األشـكال املختلفـة         أن تعدد احللول التشكيلية    
فهذه , للحروف حيقق الفرصة لتنمية املدركات البصرية وتعميق الرؤية الفنية          

ميكن إن يتـضمنه    , احلروف العربية عامال منشطا للخيال والتفكري املتشعب        
برنامج لتوظيف اخلط العريب يوضح ما حيمله احلرف العريب من أبعـاد مجاليـة             

 . تقنية تعمل على تأصيلها وابتكاريه و
 . تنمية االنتماء من خالل تذوق احلرف العريب وإمكاناته التشكيلية املتعددة  
تفجري طاقات التفكري اجلمايل واإلبداعي يف التشكيل من خـالل احلـرف      

 .  العريب 
 : منهج الدراسة 

 .تتبع الدراسة املنهج التحليلي الوصفي 
 : نتائج الدراسة 

لكويف والنسخ بأنواعه املختلفة يفيد التعرف على القيم التشكيلية         دراسة اخلط ا   
 . اليت حتكم بنائيات حروفه وتنظيم تراكيبه 

, استيعاب خصائص املقومات التشكيلية واجلمالية للحروف العربية بأنواعهـا           
 . ميكن الطالب من تطويعها والتشكيل ا يف صياغات فنية جديدة 

 يهدف بعمل أشكال مجالية مستوحاة من استخالص        أمكن تصميم برنامج مقترح    
 . القيم التشكيلية للحرف العريب 

إن تنوع اخلطوط العربية وتعدد حروفها واختالف تناوهلا ميثل مـادة  ثريـة يف                
توفر جمال خصب لالستخدامات الفنية للطالب يف جمال أشغال , صفاا الشكلية 

 . اخلشب 
كمبيوتر تطوير احلروف إىل أشكال مستحدثة      ميكن من خالل استخدام تقنيات ال      

 .اقرب إىل التشكيالت النباتية واحليوانية التجريدية 
واالستفادة , تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف االعتماد قيم اخلط العريب اجلمالية             

نما بي, كما تعترب جديدا يثري التعبري الفين       , من مفردات اخلط العريب بأشكاله املتعددة       
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الدراسة احلالية ختتلف يف كوا اعتمدت أيضا على التوظيفات اجلمالية للحروفية يف الفن 
 . التشكيلي يف اململكة العربية السعودية 

  سامية عبد احلليم حممد الصديق: دراسة  ـ ٨
 استخدام اخلط العريب يف تصميمات شعارات مجالية مستحدثة : عنوان الدراسة 

 : أهداف الدراسة 
الكشف عن املكون اجلمايل يف تصميم الشعار القائم على اخلط العريب ودراسـة نقـاط               

 . القصور ا أو الناجح منها 
 . االستفادة من املكونات اجلمالية للخط العريب يف تصميم الشعارات يف هذا اال 

 : أمهية الدراسة 
ـ              عارات مجاليـة   حتاول الباحثة يف هذا البحث استخدام اخلط العريب يف تـصميم ش

مستحدثة والتركيز بالدراسة على هذا النمط يف حماولة منها للكشف عن دور هـذا              
, وجتد أن احملاوالت املبذولة من املبتكرين كثرية يف جمال اخلـط العـريب              , الشعار  

وميكن فتح جماالت أكثر حنو حتديثه واالستفادة منه يف اال املتخـصص لتـصميم              
 . خلط العريب الغين بالقيم البنائية واجلمالية الشعار وكيفية توظيف ا

تركيز الضوء على كثرة أمناط اخلطوط العربية وتطويعها بكافة الطرق ملـا تعطيـه               
للفنان املصمم من احلرية الكاملة للتصميم واإلبداع يف التشكيل وحرية التعبري للغته            

 . القومية 
م الـشعار يتعـدى حـدود       إن مدخل استخدام اخلط العريب يف هذا البحث لتصمي         

واألداء اإلبداعي والطالقه يف التشكيل     , التشكيل الفين إىل السلوك املنشط للتفكري       
مل يتم  , خاصة أن احلرف العريب     , الفين وهي من أهم أهداف التربية الفنية املعاصرة         

توظيفه بشكل وافر يف جمال تصميم الشعار كعنصر مستقل له مقوماته ونسبه الـيت              
ليها واقتصر الشعار كعنصر مستقل له مقوماته ونسبة اليت يبىن عليها واقتصر            يبىن ع 

ويتم عادة التأكيد علي الناحيـة الوظيفيـة        , على التعامل معه للمجاالت الزخرفية      
 .للتصميم دون االهتمام بالناحية اجلمالية للحرف 
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ى اخلط العـريب    رأت الباحثة انه من املفيد تدريس املكون اجلمايل للشعار القائم عل           
للطالب إلدراك اإلجياز يف مضمون التجريد للحروف العربية والبساطة يف التشكيل           

 . هلذه الشعارات اليت متثل عند جناحها القوى املؤثرة للمتلقي جتاه رسالة اال 
اهتمت الباحثة بالشعار القائم على اخلط العريب ألمهيته فنيا ووظيفيا وتربويا يف كافة              

 . ملدى فاعليته القومية لدى اجلمهور بأنواعه املختلفة حمليا وعاملياااالت
باالنتفاع بالتراث الثري الذي    , العمل على خلق منهج للشعار ذي خصوصية عربية          

واألفراد على نطاق اتمع لالنتماء     , يتمثل يف اخلط العريب لتعديل سلوك املصممني        
 .    واالعتزاز والثقة به 

  : منهج الدراسة
 .استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إيل املنهج التحليلي 

 : نتائج الدراسة 
 : أهم نتائج الدراسة 

ثراء إمكانيات احلروف العربية يتحقق ا إمكانيات مجالية جبميع الصيغ املمكنة يف  
 .تصميم الشعار 

لشعار مـن عالقـات      تكمن يف اخلط العريب طاقات خالل توظيفه يف إنشائية ا          
 . وإمكانيات حروفه فتحقق مجاليات ميكن توظيفها يف مجيع ااالت املتنوعة 

قدرة إمكانيات احلروف العربية من قيم مجالية وقدرات للتكيف على توظيفاا يف             
مجيع ااالت املختلفة حيقق عالقات وطيدة بينها وبني قواعد وأسـس تـصميم             

 . الشعار 
 . ة على مسايرة العصر بتحديثه مع االحتفاظ بأسسه وقواعده للخط العريب قدر 
 .  للخط العريب قدرة على مسايرة العصر بتحديثه مع االحتفاظ بأسسه وقواعده  

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف كوا اعتمدت على توظيـف اخلـط العـريب                
اسـة احلاليـة يف كوـا       وختتلف عن الدر  , والكشف عن املكونات اجلمالية والوظيفية      

والدراسة احلالية تم بتوظيف احلرف العـريب          ,  فقط   تاقتصرت على تصميم الشعارا   
 . يف شىت جماالت الفن التشكيلي يف السعودية ) احلروفية العربية ( 
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א: א א :א(א (
  م١٩٩٠دراسة عبد اهللا فتيين عام ـ ١

 " دراسة القيم الفنية واجلمالية يف اخلط العريب : " الدراسة عنوان 
 : هدفت الدراسة إىل 

 ـ :حتقيق ثالثة أهداف رئيسية منها 
التعرف على نشأه اخلط العريب وأنواعه واشتملت اآلراء الـصحيحة يف تـاريخ              

نشأة الكتابة العربية مث تتبع تطورها وتنوعها إىل أن خرجت من أيدي اخلطـاطني              
عرب وهي الكويف والثلث والنسخ والفارسي والرقعـة والـديواين واجللـي            ال

 . الديواين
وإيضاح القيم الفنية اجلمالية يف اخلط العريب اشتملت على إيضاح معىن القيمة يف              

, الفن والتحليل والقيم الفنية اجلمالية اليت يتضمنها اخلط العريب مثـل التماثـل              
  . والتناسب, والتوافق , والتناظر 

إيضاح العالقة بني اخلط العريب وفروع الفن اإلسالمي األخرى حيث سـاعدت             
طبيعة اخلط العريب على اختاذه عنصرا من عناصر التجميل والتزيني فأصبح دورة            

 . مكمالً للعمل الفين وللخط العريب دوراً أساسيا يف تصميم الفنون التطبيقية 
 : عينة الدراسة 

 . جمموعة من الكتب 
 :  الدراسة منهج

 . استخدم الباحث املنهج التارخيي
 : نتائج الدراسة 

أظهرت الدراسة اخلصائص اجلمالية يف كل فن من فنون اخلـط العـريب وهـي تلـك                 
 . اخلصائص اليت توصل إليها الفنان املسلم يف جمال اخلط العريب عرب قرون طويلة 

تعملها الفنان املسلم يف موضوعات     وأيضا أن اخلط العريب من أبرز العناصر الفنية اليت اس         
وفروع الفن اإلسالمي حيث ال يكاد خيلو أي عمل فين إسالمي ال يكون للخـط فيـه                 

 . مكانته البارزة 
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 : وقد أوصى الباحث 
بضرورة إنشاء مركز لدراسة فنون اخلط العريب والتدريب على اكتساب املهارات فيها            

اء اجلامعات وغريهم مع تنظيم مسابقات فنية       وتيسري هذه الدراسة للراغبني فيها من أبن      
 . وإقامة معارض تزيد من وعي املشاهدين وثقافتهم يف هذا اال 

بينما الدراسـة   , قد تتفق هذه الدراسة يف جانب دراسة القيم اجلمالية يف اخلط العريب             
ة العربية  التوظيفات اجلمالية للحروفي  , احلالية تبحث جبانب القيم اجلمالية للخط العريب        

وحتليل األعمال احلروفية لبيان    , ودورها يف الفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية         
 . توظيفات احلروفية العربية يف الفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية 

א: א א א   :א
 ) :هـ ١٤١٨ازهر ، ( ـ دراسة قام ا الباحث ١

 " .اجلداريه ودورها يف احلركة الفنية التشكيلية احمللية : " وان الدراسة عن
ركزت الدراسة على األعمال اجلداريه يف اململكة العربية السعودية ، لقد تناول الباحث             

وقد استخدم الباحث طريقة هوردسـتري      اجلداريه من حيث تعريفها نشأا ووظائفها ،        
وبني أن الفن التشكيلي اخذ حقـه مـن         , احمللية  ارية  لتحليل جمموعه من االعمال اجلد    

املعطيات التكنولوجية اليت تقف اليوم جنباً إىل جنب مع الفنان ،كما انه بوصفه لألعمال              
اجلداريه تطرق إىل االجتاهات احلديثة اليت يسلكها بعض الفنانني مثل االجتاه احلـرويف ،                

ليب والتقنيات الفنية املستخدمة يف تنفيذ      وأوضح الباحث انه يوجد اثر فين واضح لألسا       
األعمال الفنية املوجودة يف املطارات الدولية باململكة العربية السعودية علـى أسـاليب             
التعبري التشكيلي لبعض الفنانني احملليني ، وبني أن هناك أعمال فنية جداريه يف املطارات              

 . الدولية متثل اجتاهات حديثة يف العامل العريب
 هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف أا تناولت احلركة التشكيلية يف اململكة العربية              تتفق

وتناول جانب من جوانب الفن التشكيلي وهي اجلداريه ودورها يف احلركة           , السعودية  
بينما الدراسة احلالية تعتمد على التوظيف اجلمايل للحروفيـة         , .التشكيلية يف السعودية    

 .  التشكيلي يف اململكة العربية السعودية  العربية يف الفن
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א :א
" بأنـة   ) م  ٢٠٠٢, عبيدات  ( إستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي والذي عرفة        

األسلوب الذي يعتمد على دراسة الواقع والظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها             
  )  .٢٤٧ص " ( كيفيا أو كميا وصفا دقيقا ويعرب عنها 

نقـال  ) م  ٢٠٠٢, عبيدات  ( كما يستخدم الباحث أسلوب حتليل احملتوي والذي عرفة         
وأن هـذا   , إن حتليل احملتوى هو مبثابة وصف كمي منتظم ملادة ما           : " عن جريي قوله    

" األسلوب يستخدم يف حتليل مضمون أشياء من مثل الكتب والوثائق واألعمال الفنيـة              
 . ١٩٣ ص

א א א א :א
تقابل عدة عقبات ـ بالرغم من  ,  إن دراسة احلروفية العربية باململكة العربية السعودية 

أن احلروفية العربية كظاهرة حديثة النشأة ـ ويرجع ذلك لعدة أمور من أمههـا عـدم    
سـوى بعـض    , وجود مراجع كافية توثق هلذه الظاهرة يف اململكة العربية الـسعودية            

لذلك فان من اخلطوات اإلجرائية     . بعض املعارض   ) مطويات  ( املقاالت الصحفية وأدلة    
 :الرئيسة للبحث تتركز على ما يلي 

 :   ـ مجع املعلومات ١

)  املطويات ( قام الباحث جبمع األعمال الفنية ـ موضوع الدراسة ـ من األدلة    - أ
يلية ، باإلضافة إىل اخذ     اخلاصة باملعارض اجلماعية والشخصية واملسابقات التشك     

عن طريق فروع بعض مجعيات الثقافة والفنون       , صور فوتوغرافية لتلك األعمال     
 . ومن خالل بعض الفنانني , 

ب ـ قام الباحث جبمع بعض املقاالت الصحفية والنقدية لكتاب عرب وسـعوديني   
 الت وذلك عن طريق بعض ا, تناولوا هذه الظاهرة باململكة العربية السعودية 

א   :א
يتكون جمتمع البحث من بعض الفنانني التشكيليني احلروفيني يف اململكـة العربيـة              

 . السعودية 
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א :א
فان عينة  , مبا أن هذا البحث يقيس أثر احلروفية العربية على الفنون التشكيلية السعودية             

 .ململكة العربية السعودية البحث تكون عينة قصديه من الفنانني احلروفيني با

א א  :א
א:א :א

) هوردرسيت  ( قام الباحث يف حتليل األعمال احلروفية بناء على طريقة           
تعـين بوصـف    , وهي طريقة موثوقة ومعتمدة     , لتحليل العمل الفين    

ت وهي على ثالث خطوا   , وحتليل العمل الفين من مجيع االوجة املعتربة        
 ) :  م ١٩٩٣, حداد ( كما ذكر ذلك 

 . التحليل الوصفي  

 . التحليل الشكلي  

 . حتليل املعىن  
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א א"אא א א
:א "

א א :אא
ظيفات احلروفية لدى طالب الصف دف هذه الوحدة إىل معرفة مدى االستفادة من التو

 . الثاين متوسط 
 : اخلطوات اليت بنيت  عليها الوحدة التدريسية 

 : راعى الباحث عند وضع الوحدة التدريسية بعض األسس التالية 
 . التعرف على بعض احلروف العربية  .١
 . أن يتميز بالتدرج من السهل إىل الصعب  .٢
 . وامل التشويق واإلثارة أن تعمل الوحدة التدريسية على زيادة ع .٣
 . أن تساعد الوحدة التدريسية على رفع كفاءة الطالب  .٤

א :א
 : حتتوي الوحدة على عدة دروس وهي 

 . نبذة عن بعض اخلطوط العربية : الدرس األول 
 . احلروفية : الدرس الثاين 

 . عربية الكالسيكية املقروءة أعمال استخدم فيها احلروف والكلمات ال: الدرس الثالث 
 . أعمال استخدم فيها احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة : الدرس الرابع 

 . أعمال ذات دالالت لكلمات وحروف لكنها غري مقروءة : الدرس اخلامس 
مت حتكيم الوحدة التدريسية املقترحة عن طريق عرضها على عدد من املختصني يف التربية              

ويف املناهج وطرق التدريس اخلاصة بالتربية الفنية عن طريق الـصدق الظـاهري             الفنية  
   ) .١(  وصدق احملتوى ملحق رقم 
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א  א
:

لـذلك جنـد أن الفـانني       ,     إن احلرف العريب مفردة قبل ارتباطه مبدلوله الـصويت          
فاستلهام احلروف العربية كقيمـه تـشكيلية       , عن قيمته التشكيلية    التشكيلني مل يغفلوا    

كمـا أن   , ورمزية يف التطور احلضاري العريب يعد من ابرز السمات املميزة هلذا التطور             
استخدام الكتابة العربية يف ااالت اإلبداعية التشكيلية يف العامل العريب مل تكن يوما مـن         

ت يف تطرها مراحل حضارة األمة العربيـة يف جمـاالت           بل رافق , األيام ظاهره هامشية    
 . التعبري 

وجد جماال رحبا يف تراثها الشعيب فانه ارتـبط         . ومثلما سكن احلرف ضمري أالمه العريب       
حبيث كان اسـتلهام    , ومع العناصر اجلمالية يف حياة آالمه العريب      , أيضا مع ذوقها الفين     

بالنظر إىل فعاليات تواصله وقابليتـه التـشكيلية        احلروف ومازال مسة مميزة للفن العريب       
 . الواسعة وقدرته الفائقة على االستجابة للتجارب واملعطيات الفنية 

فاختلف بذلك توظيف   , لذلك جند أن  لكل  فنان مسارا حمددا يسلكه يف أعمالة الفنية              
, عمالة فنجد فنانا مثل يوسف إبراهيم قد حنى منحى جديدا يف أ , كل شخص عن األخر     

فاختذ من عالمات الشكل واإلعجام عناصر تشكيلية اثري ا القيم التشكيلية يف اللوحة             
فنرى يف أعمالـة    , كما أن استخدامه للون جاءا ليؤكد على املعطي الشكلي للحرف           , 

رؤية خمتلفة للموضوعات من خالل اخلطوط واأللوان واليت حتمل قوه تعبريية وفلـسفية             
قد جنح الفنان يف دمج اخلط واللون داخل املضمون العام للشكل الفـين  ف, عميقة التأثر   

وذلك من خالل البناء الفين     , وذلك إلعطاء املشاهد قوه يف التعبري الصادق        , يف إعماله   
, كما أكد الفنان وليد الوابل على الشفافية وذلك من خالل استخدامه لأللـوان املائيـة                . 

ويعترب التعدد يف أساليب وطرق املعاجلات الفنيـة لـدى          .وءة  واتت أعمالة احلروفية غري مقر    
الفنانني احلروفيني نوعا من الثراء الفين والذي يؤكد على قيمة هذا االجتاه وجيعل منه حـافزا                

 من هذا املنبع والذي اختذ احلـرف العـريب          ا كي ينهلو  للباحثني والدارسني والفنانني املبتدئني   
ك يؤكدون على قيمة احلرف التعبرييـة والتـصويرية يف الفـن            فهم بذل , مفردة تشكيلية له    

 . احلديث 
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 : الفنان يوسف إبراهيم 

له خربة وباع طويل يف هذا اال مما جعله من          ,       فنان مصور من املربزين احلروفيني السعوديني             
ة وال يغين عمل عن اآلخر وافرد أو خصص لـه يف            إن أعماله متنوع  . أساسيات الدراسة التحليلية    

 . العرض لوحات متنوعة األساليب واقتصر على حتليل اثنني منهما فقط 
لعل أهم ما يربز خصائص إنتاج هذا الفنـان أنـة اسـتخدم             
عالمات الترقيم والنقط واالعجام يف لوحات اخلـط العـريب          

ت كعناصر  حيث تقوم هذه الرموز والعالما    , موضوعا مجاليا له    
حيث تدخل يف الفراغات البينية     , مالئة لرفع التشكيل اجلمايل     

 . وتبدو ناعمة هادئة يف التكوين تارة حتقق فيه ملمسيه وتبدو مره أخرى له صدارة التكوين 
انفعل الفنان يوسف إبراهيم بعالمات الترقيم والشكل واالعجام يف هذا العمل من إيقاعات العناصر              

ل تداخلها وتراكبها وانتشارها مما يولد لعني املشاهد أا حروف أو كلمات أو أجزاء              املالئة من خال  
من حروف وهو بذلك يوظف الشكل الذي يعلى من قيمة احلركة واإليقاع املوجـود أساسـا يف                 

. الكتابات وحيوهلا إيل لغة التشكيل والتكوين والتصوير املعاصر ويقترب ذا من التصوير املوسيقي              
وعلى وجهه التحديد اخلط الديواين     ,  استفاد من أساليب الكتابة الكالسيكية املعروفة خاصة         ولقد

املعروف بكثرة استداراته وليونته العالية يف بعض املساحات الصغرية بني التشكيل اجلمايل بـسمك              
ح القريب من   رفيع فبدا ناعما هادءاً متمما للوحة والعمل وأحيانا أخرى بالغ يف إخفاءه باللون الفات             

أرضية الشكل حىت يكتشف املشاهد ويظل فترة أمام العمل ليستطيع قراءته أو يكتشف كل مـرة                
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جانبا من هذه اخلطوط ويف هذا العمل حول الفنان الكتابة واحلرف العريب من شـكل أساسـي إىل                  
يوجهه نظر  ثانوي يف العمل والشكل الثانوي املصاحب للكتابة إىل شكل أساسي يف العمل وهو ذا               
 . الفنانني من زمالئه إيل القيمة اجلمالية املصاحبة للحرف العريب وليس احلرف العريب فقط 

ويف هذا العمل جنده استفاد من األلوان احلارة        
الشديدة التباين من األصفر الربتقايل واألمحـر       
القرمزي املتدرجة واملتداخلة مـع بعـضها مث        

ألصـفر  وضع بقعة من النور بداخل اللـون ا       
الليموين ليزيد من إشعاعه واضـعا التـشكيل        
الذي أخذه من الكتابة مفصولة باأللوان احلارة       

فاوجد العالقة العضوية بني ارضيه الـشكل ومـادة         , أيضا مثل األصفر االهره والبنفسجي احملمر       
ة ثانيـة   الشكّل مث وضعة النقط يف أكثر من موضع ليمثل نقط ارتكاز للعني وحمطات ليعاد النظر مر               

بعد هذه الوقفات وكان إلحكام إغالق اللون من اليسار باأللوان الساخنة الفاحتة أثراء العمل حيث               
 .تداخل مع األلوان الفاحتة واحلروف والتشكيالت اليت زاد من ذوباا بذكاء يف الشكل 
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فس املوضوع والصياغات الفنية املستخدمة يف العمـل األول          أما العمل الثاين للفنان فهو يأيت يف ن        
ليؤكد على مجالية وأمهية العناصر املالئة مره ثانية ومدى ثرائها لتحقق عمال فنيا متكامالً فلقد استل                
من فوق األشرطة الكتابة واخلطوط هذه العالمات والرموز مره ثانية ولكن يف أوضاع وتكوينـات               

نت اللوحة السابقة رأسيه الوضع     خمتلقة عما سبق حيث كا    
وهذا العمل أفقي الوضع الذي مكنة من حـشد عـدد           , 

أكثر من العناصر املالئة ـ كالظفر والفاصلة املقلوبـة ـ    
وعالمات املد والنقط وميزان احلرف والذي سبق ذكره ولكن هذه املرة مركزا علـى التوظيـف                

 واالجتاهات اخلاصة حبركتـه الالحمـدوده   يتشكيلاجلمايل لقيمة حركه وليونة اخلط املرن يف الفن ال   
استخدام ثالثة من عناصر أساسيه فقط من الشكل مع النقط والكلمات الصغرية ويف هذا العمـل                

جند استخدام األلوان الفاحتة ولكنة مزجها بألوان أخـرى         
كاألسود واألبيض فبدت أكثر هدوءاً مع قليل من اللـون          

اسي حيث جعلها يف سطور     األمحر وكان للكتابات دورا أس    
أفقيه متاماً كخلفيات للعمل وال ميكن مشاهدا إال بالتدقيق      
وفحص العمل جيدا وذلك باستخدام اللون األبيض عكس        

ما يكتب به اخلطاطني وكأن هذه الكتابات عبارة عن سحب ساحبة يف فضاء الائي أراد أن يوصل                 
 . هذا املضمون من خالل هذا العمل 
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 :   حممد السليم الفنان 

     يرى يف هذا العمل عبارة التهليل كتبت باخلط             
احلر وهي سهلة القراءة مندجمة يف التشكيل الذي        

اختاره الفنان على هيئة بيت الشعر أو اخليمة أحد العناصر املميـزة واخلاصـة بالبيئـة                
درجـة  السعودية وتقع الكلمات وسط اللوحة أفقيا ومتداخلة مع مساحات لونيـة مت           

وزعت على مستويات أفقية منحنية مرنة فبـدئ        
العمل كله وكأنة مقطـع مـستعرض لطبقـات         
األرض  الداخلية وفوقها اجلبال فالسماء فحوت       
عناصر ثالثة رئيسة مع الكتابة هي باطن األرض         
وسطح األرض  بعناصره وما يعلوها من الـسماء       

 . باتساعها
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 فيهـا        لوحة من أعمال حممد السليم استخدم     
اللون األسود مادة اخلط يف الكتابة وذلك إلظهار        
اجلملة وفصلها عن بقيـه املـساحات اـاورة         
والتأكيد عليها ليحدث التباين بني اخلطوط األفقية       

صاغ الكتابة يف بقعـة     الكثرية واملتوازية يف اللوحة والرأسية اليت كتب ا العمل ولقد           
 املنحنية املغلقة أعالها ـ وكأا سحابة تظلـها ـ    حمددة تقع اياا عند أحد اخلطوط

وتتوقف الكتابة باللون األسود مبجرد مالمـستها       
ومتاسها مع اخلط اللني أعالها وذا حدد للـرأي         

بقعة الكتابة ليدقق ويعاود الرؤية يف هذه املساحة واليت وقعت يف نصف املستوى األفقي              
يقوم بتدريج اللون من الغامق يف املنتصف إيل        ومن بعد الكتابة نراه     . وعلى خط األرض    

الفاتح ألعلى يف خطوط مرنـة متوازيـة هـذه          
التدرجات نقلت العني ألعلى حيث عربت عـن        

االتساع والسماء مع احملافظة على أساس التشكيل اجلمايل لبيت الشعر أو اخليمة مث نراه              
كما ,  أعلى الكتابة وأسفلها     التدرج يف أسفل الكتابة إلجياد توازن بني      ينقل ويكرر هذا    

فإذا اعتربنا الضوء املشع ناتج عن أشعة       , يلعب الضوء املشع يف أعلى اللوحة دور هام         
الشمس يف األفق فيعين ذلك إشراقه  فجر جديد لينتشر وتتشعب حاملة معها نور اهلدايه               

فبذلك ,توحيد  وإما إذا اعتربنا الضوء الناتج عن مدلول اآلية الكرمية وهو ال          , والصالح  
ميكن اعتباره نور التوحيد اخلالص الذي ينفي وجود إله غري اهللا سبحانه وتعاىل والـذي               

والـذي  , ومل يهمل الفنان عنصر اجلذب اجلمايل ذا املـدلول          .ينفرد سبحانه باإللوهية    
فقسم العمل الفين على هيئة خطوط أفقية احتـوت         , يرتبط مباشرة مبعىن اآلية الكرمية      

باإلضافة إىل اللـون األصـفر      , موعه من األلوان الباردة منها األزرق واألخضر        على جم 
مكونا بذلك مزجيا لونيـا حيمـل يف       , الذهيب الدافئ وذلك يف اجلزء العلوي من اللوحة         

والتوحيد اخلالص لرب العباد سبحانه وتعاىل الذي حتملـة العـابرة           , طياته معىن اخلري    
رئيسي الذي  قاد الفنان يف هذا العمل الفين انتمائه العقائدي           ويتضح الدافع ال  . املكتوبة    

ويرى يف هذا العمل تفاؤل الفنان ورغبته يف حتقيق         ,لإلسالم وإملامة مبدلول اآلية الكرمية      
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اهلدف األساسي من اآلية الكرمية وهي توحيد اإللوهية واالنقياد له بالطاعة واخللوص من             
 . يها عما سواه وإثباا هللا تعايل ونف, الشرك 

 الفنان يف هذا العمل األسلوب احلرويف       مو استخد 
 والذي صاغه باخلط احلـر للتعـبري عـن          ءاملقرو

وذلك ليتمكن من الوصول إىل قلب املشاهد بصورة مباشرة واالبتعاد          , موضوعة الفين   
 وقد استخدم الفنان املد يف حرف األلـف والـالم         . عن  العوائق بينة وبني العمل الفين      

واستفاد من معطيات السطح بشكل أساسي يف تكوين اللوحة         . ليعطي إيقاعات حركية    
الذي تغلب علية الطابع الزخريف املعتمد على تبادل اإليقاع بني املساحات واخلطـوط             , 

 . والتكوين متماسك وبناء العمل الفين جيمع بني احلركة والسكون , الفاحتة والغامقة 
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 : امحد مبارك منشي 

تصميم يأخذ الوضع الراسي ارتضاه الفنان أساسا ليشكل علية عملة حيث أن الوضـع              
الراسي للعمل يعطي اإلحساس بالسمو والـشموخ       
والعلو واالرتقاء مث قام بوضع حمددات أساسيه لبناء        
العمل فقسم املساحة إىل ثالث عناصر رئيسية حيث        

 البناء واستقر حتته مستطيل     اخذ شكل املربع صدراه   
وايل جواره مستطيل أخر بعالقات هندسية ونـسب        
كلها خمتلفة عن األخرى إلعطاء تنوع يف بناء الشكل         

كان للمربع الذي ميثل الشكل األساسي يف اللوحة        . 
دور هام ومميز حيث وضع فيه اللون الفـاتح متثـل           
ذلـك النـداء    ) اهللا اكرب          ( نافذة تنفتح على السماء حاول الفنان أن يضع فيها            
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الذي يتكرر مرات مخس يف اليوم والليلة وهو مـن          
العالمات البارزة عند كل مسلم ومؤمن يف إي بلـد          
أياً كان مكانة وزمانه وهنا نرى أن الفنان استطاع أن          
يربط بني الزمان واملكان ذلك النداء املتجدد لبعـث         

لظالم والسماء  احلياة من الفجر فجر تفجر النور إيل ا       
 . يف اية اليوم 

صيغت كلميت اهللا اكرب باخلط اللني احلـر الـذي ال           
يرتكز على قاعدة ليتباين مع األشكال اهلندسية الصرفة وليتوافق مع حركـة الـصوت              
الصادرة من األذان وذلك للتأكيد على قداسية العبارة لتناسب انسيابية وإنسانية التعبري            

لة جادة للمزج بني املعتقد الديين والفن التشكيلي متثل ذلك يف وضع         ويف هذا العمل حماو   
شكل التاج مكان الشدة يف اللغـة       " اهللا  " الفنان تاج على لفظ اجلاللة      

ليؤكد الداللة الرمزية الن امللك كله هللا وليس لسواه وإن احد أمساء اهللا             
مون وهو ملك امللوك وال شريك له ذلك يتوافق مع مـض          " امللك  " هو  

اهللا اكرب الن ال كبري سواه لذلك أيت معظم التشكيل يف هذه املـساحة              
املربعة اليت متثل نافذة مث نرى أن احلروف تتدىل منـها           
ألسفل ألف لفظ اجلاللة وهاء االولوهيه وراء الرمحانيه   
متالقية يف اجتاهني خمتلفني مع بعضها البعض حىت تنهي         

أللف فهـو   اللوحة وتشغل معظم مساحة أما حرف ا      
ألف التأليف وألف اإللوهية اليت تألف منها كل شيء         
فنراها آخذة قطر اللوحة كلها من اليمن ألعلـى إىل          
اليسار خبط منحين حينو على كل عناصـر التـشكيل         
وحيمل كل عناصر التشكيل مبا فيها نقطة حرف بـاء          

 . اهللا اكرب 
عة إىل أن تقوم الساعة يكـون اهللا        وبني النور والظلمة وبني الليل والنهار على مدار السا        

هو املسيطر على هذا الكون لذلك جند النداء سوف يستمر ويستمر إيل أن تقوم الساعة               
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وضع الفنان ألواناً أساسية ثالث هي األصفر واألمحر واألزرق كلها كانت يف توافـق              . 
ت املناسـبة   إن اختيار الـدرجا   . تام رغم أن املعروف عنها أا ألوان متباينة وأساسية          

واملالمس وتفتيح اللون وإعتامه كان عامال مها  يف جتانس األلوان مث وضع اللون األسود               
وهو لون بارد لكنة يزيد من التباين يف العمل الفين وكان للفنان رؤية خاصـة يف مـال                  
فراغات اللوحة بوضعه جنوم هندسية إسالمية مصفوفة مع السالسل اهلندسية ليعرب مـا             

 .  الليل أو الليل نفسه عن جنوم
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 : الفنان سليمان باجبع 
     لوحة مربعة الشكل قام الفنان بتقسيمها إىل مـستطيلني         
األكرب حيمل األصغر فوقه وعلى هذا فلقـد كـسر بـذلك            
التقسيم رتابة الشكل املربع املعروف بتساوي إضالعه وزواياه     

دائرة متثل بؤره تأخـذ صـدارة       يلي ذلك التقسيم وضع     .
اللوحة يقع نصفها العلوي يف اجلزء األعلى مـن املـستطيل           
والنصف األخر يف املستطيل السفلي على أن اخلط الفاصـل          
بني املستطيلني ينطبق على قطر الدائرة ويشترك معهـا فيـه           
لزيادة التجانس والعضوية بني األشكال األساسـية الـذي         

 من هذه العناصر الثالثة املستطيلني      يستقر عليها العمل الفين   
والدائرة بنصفيها استطاع أن يؤكد أن بساطة هذه العناصر         
الثالثة كفيلة بان تشكل بناءاً لعمل فين أو يقع على مساحتها           

 . عمل فين 

    إنتقى هلذه األشكال اهلندسية جمموعة من احلروف العربية        
ثلث اجللي والرفيع   اللينة والكلمات املعروفة واملقروءة خبط ال     

واستخدام احلروف مرة مقلوبة يف اجلـزء العلـوي الـذي           
ويالحظ هنا أن   . خصصه لذلك و معدوله يف اجلزء األسفل        

فبـدأت  )  درجـة   ١٨٠( الفنان اخذ الدائرة يف تصميمه األول مث قام بدوراا بزاوية           
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الكتابة مقلوبة وبالتايل قطع احلروف وفصلها عن األصـل         
نا دوران الدائرة  مره أخرى بـنفس الزاويـة          وإذا ما أعد  

جندها استقرت يف مكاا األصلي والتحمت احلروف مـع         
بعضها البعض يف نسيج واحد وذلك وضح من الدراسـة          

 . التحليلية وظهر الشكل األساسي الذي اعتمد علية الفنان يف حتويره 
ه اللوحة واليت تعد مـن      هناك عالقة واضحة بني التحليل ا لوصفي و الشكلي يف هذ             

حيث استطاع الفنان أن يوائم بني الشكل واألرضية من خالل األشـكال            , خصائصها  
اهلندسية احملدودة باملستطيل والدائرة واألشكال العـضوية       
املرنة اليت تنمو معها أو عليها فوقها أو حتتها فنرى توزيعـا            
للحروف الكبرية والصغرية ليس من بينها حرف جـاف أو          

بس ذلك من خصائص حروف خط الثلث اللني حبيـث          يا

. إإتلفت مع املساحات اهلندسية  الصارمة وتعايشت معهـا          
ورغم صدارة عنصر الدائرة كبقعة إال أن الفنـان جعـل           
نصفها األسفل خال من التفاصيل حىت تظهر ما حوهلا مـن           
احلروف والكلمات ويصبح هلا مكانا متميزا حينما تـسقط         

حـشد  . ة ويف اجلزء العلوي من الـدائرة        عني املشاهد علي  
الفنان كمية كثرية وكثيفة  من احلروف بني صغري ومتوسط          

وكبري ترك حوهلا جمموعة من الفراغات يف تنوع جديد أدى ذلك إىل حيوية يف تـشكيل                
 هذه التقابالت والتقاطعات خلفت العديد من الفراغات        تاحلروف مع بعضها والكلما   

ستغلها الفنان يف وضع جمموعة من األلوان الـساخنة هـي األصـفر             الصغرية املتناثرة ا  
ة املصورة باللون األسود احملدد هلا و مـن حوهلـا           واألخضر ألزرعي والربتقايل مع الكتاب    

باللون األبيض هذه املنظومة أجاد الفنان يف صياغتها اللونية رغم وجود تباين بينـها  إال              
انه صاحب كل لون من األلوان احلارة بلون آخر إما جبواره أو ممزوجاً معه فألف بـني                 
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ع وقار العمل من ناحية وهادئـة       مجيع األلوان وجعلها هادئة مستساغة للعني متمشية م       
 . متباينة  يف التشكيل اجلمايل 

وأما عن احلروف املشكلة يف نصف الدائرة العلوي فهـي          
معاكسة لعرف الكتابة العربية وتبدو مقلوبة أرادها هكـذا         
الفنان كقيمة تشكيلية حىت ال يهرب نظر املشاهد خـارج          

ية مرة ثانيـة  العمل الفين تلك احلكمة أدت إىل معاودة الرؤ    
إىل قلب اللوحة ولعل ابرز أجزاء مكونات نصف الـدائرة          

مع جزء  " الثعبانية  " العلوي حرف الكاف املسمى بالكاف      
من حرف األلف بزلفها واهلمزة حيث تقاطعت األلف مـع          

الكاف وأعادت تقسيم الفراغات وبدت هذه العناصر الثالثة من أساسيات التشكيل يف            
حلروف متممة له ولقد اقتصد الفنان يف قلة عدد احلـروف بنـصف             هذا املكان وبقية ا   

 . الدائرة العلوي نظرا الن مساحتها اقل من مساحة املستطيل األساسي حامل احلروف 
قام الفنان بنقل نفس األلوان من أسفل اللوحة ألعلى ورمبا كان يضع نفـس اللـون يف                 

ـ     نفس اللحظة يف أعلى وأسفل مث مأل بـني الفراغـات 
حرف األلف والكاف ـ باللون األزرق النيلي القريب من  

 . البنفسجي وملسات من األمحر واألصفر 
ونظراً الن اللوحة مليئة باحلركة فتبدو كغابة من احلروف فلقد قلل الفنان مـن               

التفاصيل احمليطة ا بوضع اللون األزرق الداكن مع درجات من اللون األسود إلبـراز              
لى الرؤية الواضحة للجزء العلوي للتهدئة من كثره وزيادة احلركـة           العمق وللتأكيد ع  

لبؤرة العني يساعد أيضا على ذلك وجود خطوط أفقية متاما ومتموجة حىت تتمشى مـع               
على عكس ذلك نرى أن نصف الدائرة األسفل تركة خاليا          .مرونة وليونة حميط الدائرة     

اخن وخبطوط متموجة لتتماشى مع     متاما من احلروف والكلمات مبساحات كبرية ولون س       
مرونة الدائرة أو نصف الدائرة ذلك إلظهار مادة احلرف العريب بوضوح واليت تـسكن              

 . وهنا نرى نظرة وحل ذكي بسيط تستريح له العني . فوقها الدائرة أو نصف الدائرة 
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 :يوسف جاها 
ة استخدام حرف هلذه اللوحة خصوصية بني األعمال احلروفية حيث تربهن على أمكاني

عمل متكامل دون . واحد فقط من احلروف اهلجائية وإمكانياته يف التشكيل 
 . االستعانة باحلروف والكلمات األخرى 

اختار هذا الفنان حرف األلف ليت تتألف منها مجيع احلروف موضعا مجاليا لكي             
ـ  ,يؤلف هو األخر تكوينا على قد عال من األمهية من قاعدة واحدة              ده حيث جن

انه مييل يف الكتابـة  : ألتزم بقاعدته من خط الثلث متركزا على خصائصه ومنها  
جتاه اليسار قليال وهو ما يشاهد يف العمل بوضوح ذلك أيضا ينطبق على باقي قواعـد                
وأمناط خط الثلث وإن هذا امليل لليسار قليال حيقق التعاطف واحلنو فجميع األلفات أثناء              

كأا منكبه على بعض مث نري أن الفنان قد استطاع أن حيـشد             جتاورها وتكرارها نرى و   
كماً كبرياً من حروف األلف وكأا سيقان مزروعة يف غابة أشـجار خمتلفـة األعمـار                
وخمتلفة املستويات منها الصغري واملتوسط والكبري وهي ذا ليست على خط أفق واحد             

حدة التكرار الذي هو ركيزة     ليعرب عن مستويات ومراحل النمو وحيقق التنوع ويكسر         
من ركائز هذا التكوين كما انه استخدم مره احلرف         
كله من أوله إىل آخره مث نراه وقد اقتطع من احلرف           
يف أكثر من جزء ليؤكد أن اجلز من احلرف ميكن أن           

, يداخل التكوينات أو يصبح هو املوضوع اجلمايل        
 الزلف حيث يبدأ به احلرف حيث       لكن هناك وقفه خاصة مع تاج احلرف الذي يقال له         

له شكل الثلث املميز إستطاع أن يضيف مجالية ضمن مجاليات التكوين نظـراً ألمهيتـه               
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اخلاصة يف الفرقة بني أنواع احلروف واليت مل يغفلها الفنان خاصة يف خط الثلث وهو ذا                
 .  جديدة حيافظ على الشكل التقليدي القدمي وملزاوجة بني أمناط أصليه قدمية ورؤية

أما من حيث اللون فان اللون كان مواكبا ومتعايشا جلمال وجالل احلـرف العـريب ـ    
األلف وجمزؤها نراه قد استخدم لونني اثنني فقط مها األصفر االهره ـ ذلـك اللـون    
األرضي ـ واللون األسود كأساس وبقع و موزعه وهي من أساسيات التصوير مع قليل  

 . واألخضر أثنا مزج اللون من اللون األبيض واألمحر 
وال يفوتنا اخلصوصية الثانية والواضحة يف هذا العمل حيث جند أن الفنان هـو أحـد                
القالئل الذين برهنوا على إمكانية معاجلة مساحة مستعرضة عرضـها يـساوي أربعـه              

أضعاف ارتفاعها وهذه املساحة املستعرضة أوجبت      
اسية والـيت   عليه وضع املزيد واملزيد من القوائم الر      

وفق يف اختيار حرف األلف القائم الراسي دون غريه من احلروف ومن هنا تزداد أمهيـة                
التلوين وفـن التكـوين     " التصوير الزييت   " هذا العمل احلرويف للجمع بني احلروفية و        

 . اخلاص فوفق بني مجال السياق ومجال استخدام احلرف 
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  :ي حسني عسري: الفنان 
نشاهد يف هذا العمل لفين جمموعه تشكيالت كثرية من لفظ اجلاللة           
كتبت بأسلوبني معا مها احلرويف املقروء واخلط احلر وقد شكل لفظ           

هنا على هيئة أبنية ذات الطابع العسريي وما حتويـه          " اهللا  " اجلاللة  
من زخارف شعبية خمتلفة كاملربعات واملستطيالت واملنحنيات اليت        

ومزج الفنان بني العناصـر     .  إلعطاء أكثر من شكل زخريف       وظفت
املعمارية و الزخرفية واحلروفية اليت نستطيع أن نقرأ أو نتعرف على           

 .وبعض مظاهر التشكيل اخلطي " اهللا " بعضها كلفظ اجلاللة 
نرى يف هذا العمل الفين استفادة الفنان مـن املالمـح البيئيـة و              

الشعبية يف منطقة عسري مـن مكعبـات         تاملعطيات الفنية يف البيو   
و دجمها بالعناصر املعمارية و الزخرفيـة       , ومستطيالت واحنناءات   

, مع إمهاله لطبيعة خامة البناء كاللنب والطوب والصخر         ,واحلروفية  
 وتركيزه على الشكل العام للبناء وما حيمله من طبيعة زخرفيه

ـ  ,خاصة متيزه  ث إلعطـاء املـشاهد   باإلضافة إلبرازه للبعد الثال
و كأا تتعايش األشـكال     , إحساساً بقوة البناء وإبرازه ألكرب عدد من أساليب األبنية          

بعض احلروف يف   املعمارية اهلندسية أو شبة اهلندسـية مـع    
األشكال وسخونة  ناجتة عن حركة   . وضع كأا يف احتفاليه     
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 واتت األلوان الداكنة  مشبعة يف النصف األسـفل        , األلوان  
من العمل الفين لتحقق بذلك االتزان واالسـتقرار والثبـات          

كما تتضح رؤية الفنان الثاقبة     .وأحيانا الترابط بني األشكال     
من خالل تنويعه للخطوط يف التكوين بني اخلط األفقي والرأسي واملائل واملـنحين ممـا               

كما يتسم  . أعطى حيوية للعناصر عملت على حتديد مسار نظر املتلقي داخل العمل الفين           
التكوين باحلركة واخلروج خارج إطار اللوحة باإلضافة إىل إا متثل أيضا حالـة ذكـر               

ويف أجزاء أخرى يتسم اللفظ بالثبات      , مستمر بتكرار لفظ اجلاللة جهة اليسار واليمني        
وقد متكن الفنان مـن     . واالستقرار خاصة يف العناصر اليت توازي حافة اللوحة السفلي          

توازن الكبري يف توزيع األلوان داخل العمل الفين على الرغم من تعددها وغزارا حتقيق ال
 موضوع الشخصية العامة للغرض وذلك من خالل توزيعـه اللـوين            نمث مل يهمل الفنا   , 

, الواضح فقد عرب عن احلركة واحليوية باستخدامه للون األصفر املقـارب للربتقـايل               
فجاء مرة من الـيمني مـن خـالل         , ددة ومتنوعة   ومصادر الضوء يف هذا العمل  متع      

مـن  ) اهللا  (استخدام الفنان للون األصفر لتأكيده على املعىن الذي حيمله لفظ اجلاللـة             
قداسيه وجاء مرة ثانية منبعثا من داخل العمل الفين من اجلهة اليسرى العليا ليعطي بعدا                

 ليعطي بعض اإلضاءة اخلافتـة       األصفر ممزوجا مع  غرية     نوقد استخدم اللو  ". دراميا  " 
داخل العمل الفين وقد حرص الفنان على أن يكون هناك قدرا كبري من التوافق بني هذا                

, األخـضر    فهناك تباينا لونيا كتباين األزرق البارد و األمحر أو تباين األمحر مع           . وذك  
ألخـضر وبـني    الباردة ممثلة يف األزرق وا    كما نالحظ أن العمل الفين مجع بني األلوان         

وتتمثل الداللـة التعبرييـة يف      . األلوان الدافئة ممثلة يف اللون األمحر والربتقايل واألصفر         
والبعد , البعد البيئي املتمثل يف استخدام عمارة اجلنوب بشكل جتريدي          : أبعاد ثالثة هي    

كرار وبعد روحي متمثل يف ت, الزخريف املتمثل يف تكرار بعض عناصر التكوين أو اللوحة     
 . استخدام لفظ اجلاللة وكأنة ضرب من التسبيح أو الذكر
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و استخدم الفنان يف تعبريه عن موضوعة الرمز وهـو مـن             
الرموز اهلامة لدى اإلنسان وهو البيت الذي ال غـىن ألحـد    

والذي يتميز بالزخارف املختلفة ذات الطـابع العـريب         , عنة
ذي حيكم انتماءه   املعروف يف اجلنوب والذي تأثر ا الفنان وال       

 . وحلبه الواضح للتراث الفين الذي أبدعه أهل اجلنوب 
لقد أجنز الفنان هذا العمل الفين بأسلوب حرويف مقروء وغري          
مقروء ليربهن بذلك على مدى قابلية احلرف العريب وإمكانية         

. استخدامه بصورة جديدة ومبتكرة من صور الفن احلـديث          
قيق املعادلـة الـصعبة بـني        وحياول الفنان يف هذا العمل حت     

, من اسـتلهامه  للمـوروث الـشعيب         , األصالة واملعاصرة   
, حماوالً حتقيق نوع من اخلصوصية كي يتميز وينفرد ا بني اقرأنه            , وإدخاله يف التجريد    

ويظهر يف هذا العمل الفين متسك الفنان وحرصه الدائم على أمهية املوضـوع العـريب               
لى هيئة حروف ومجل عربية والنابع من خمزون الفنان الـداخلي          والذي نراه وقد تدفق ع    

كما لعبت احلروف العنصر الرئيسي يف ديناميكية العمل الفين إذا أن الفكـر             , وانتمائه  
العميق واحلرية املطلقة يف الفن احلديث كانا أن جعال من أسلوب الفنان احلرويف مزجيا قد      

 .ية األخرى واليت اشتمل عليها العمل الفين والعناصر الفن, مجع بني احلرف العريب 
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 :ناصر املوسى 
اللوحة فيها قدرا من احلرية والبعد عن الصنعة وعدم         
التكلف يف التعبري الفوري املباشر مع مزج األلـوان         
بالفرشاة على سطح اللوحة مستفيدا مـن املالمـس         
 اخلاصة بشعر الفرشاة وخشونتها وهي من املالمـح       

 . البارزة يف أسلوب الفنان 
وأول ما يلفت االنتباه يف لوحة الفنان املوسى اإليقاع         

احلركي والذي يبدو مهيمنا على اللوحة يف اجلز العلوي والسفلي أيـضا النـاتج عـن                
باخلط احلر الغري مقعد واملبالغات واملطاطية يف أجزاء        " الرمحن  " التكرار واالنتشار لالسم    

 . عنصر ربط بني أعلى العمل وأسفلهمن االسم تشكل 
يف " الـرمحن   " نشاهد يف هذا العمل تكرار لالسـم        

تشكيل دائري يف أعلى العمل الفين وثالثـة سـطور          
األمحـر  : متراصة ومتتابعة متكررة هلذا االسم أسفل اللوحة واستخدم الفنان  األلـوان             

قلب الـدائرة يف أعلـى      واألصفر والبين واحليادي األسود بإيقاعات منطلقة من ساحة         
اللوحة باللون األصفر واحليادي األبيض ويف أسفل اللوحة تنطلق إيقاعات متوازية مـن             
أسفل إىل أعلى وخلفية اللوحة باللون البين الذي يستضئ باألبيض يف مركـز الـدائرة               

 . باألبيض يف أسفل اللوحة " الرمحن " وتضأ حروف كلمة 
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ة صفراء تأخـذ الـشكل      إن أول ما يتراء يف العمل بقع      
الدائري وحوهلا السم الرمحن ذلك يف دائرة من تكـرار          

اجلزء العلوي من اللوحة هلا كامل الصلة       " الرمحن  " كلمة  
بباقي الشكل يف أسفل اللوحة الناتج عن تكـرار اسـم           
الرمحن من خالل استمرار الفراغات اليت تتكـون مـن          

ـ       , خالل الكلمات    وي فيحدث تبادل بـني اجلـزء العل
والسفلي كما تشكل الصفوف األفقية الـثالث والـيت         
تتكون أيضا من تكرار نفس الكلمـة قاعـدة التكـوين           
وامتداد طبيعيا للخط من حيث الشكل واملعين يف خلفيـة          
معاجلة تشكيلية حروفية انتشرت فيها احلروف والكلمات       

له من قوة يف    لتؤكد على قداسة الكلمة وما حتم     , ومساحي وخطي   , إلحداث تردد لوين    
 .جالل املعين 

وارتبط احملتوى التعبريي بالقيم الفنية واجلمالية اليت حتملها ألوان العمل الـساخنة مـن              
وجاء , األصفر واألمحر والبين مع األبيض واألسود للتأكيد أيضا على املضمون اللفظي            

ه الكلمة ومعانيها   استخدام الفنان للون األبيض ليضفي على العمل بعداً وحساً إميانياً هلذ          
واليت قام باستخدامها وبناء عناصر التشكيل عليها مث كان للون األبـيض دور هـام يف                

 . اإليهام وإعطاء اإلحساس بالعمق خاصة خلفية التشكيل الدائري العلوي 
, واإلضاءة يف العمل الفين منبعثة من أعلى اللوحة إىل أسفلها وكأا نـور اهللا لعبـادة                 

ماء لتنشر على األرض ليعم العباد رمحة ارحم الرامحني واليت وسعت كـل   تنطلق من الس  
ومن خالل استخدام الفنان للون األمحر واألصفر واألبيض أعطى شـفافية بـني             . شيء  

طبقات األلوان املختلفة كما أعطى بعدا ليجذب عني املشاهد إىل داخل العمـل الفـين               
 .  العمل لتؤكد بدورها األلوان على التناغم داخل هذا

وعلى الرغم من صدارة عنصر الدائرة إال أن الفنان جعل          
وأحاطهـا  , مركزها مركز الضياء واإلشراق يف اللوحـة        

باللون الـبين احملمـر مث      " الرمحن  " كذلك بتكرار كلمة    
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وليكون , لتتضح احلروف والكلمات    , أحاطها مرة أخرى بتكرارات من اللون األصفر        
 . املشاهد يف اجلزء العلوي من اللوحةهلا وقع مميزا يف عني 

يف اجلزء السفلي من اللوحـة   " الرمحن  " وقد حشد الفنان كمية كبرية من تكرار كلمة           
أدى ذلك إىل حيويـة     , ليكون بذلك إيقاع حسي ولوين      

يف التشكيل وحركة دائمة زاد منها تشابك الكلمات مع         
ركـة  واستفاد الفنان بذلك ليعطي إحساسا باحل     , بعضها  

 . اإليقاعية للكلمات 
وأول ما يثري االنتباه يف لوحة الفنان املوسى اإليقاع احلركي والذي يهيمن على اللوحـة               
يف اجلزء العلوي و السفلي منها وقد أكد على استخدامه للون األمحر واألصفر والـبين               

 " .  الرمحن " وذلك ليحقق نورانية كلمة 
نان أدى أمهية كبرية للجزء     واملشاهد هلذه اللوحة يرى أن الف     

السفلي من اللوحة مع انه يشمل الثلث من العمل الفين وقد           
أكد على اإليقاع ولذي تربز قيمته بتكرار الكلمة وتكـرار          

فيحاول الفنان هنا أن يؤكد     , اإليقاعات الصفراء والبيضاء    
  .على احملتوى التعبريي للكلمة 
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 :إبراهيم ناصر الفصام 
مسات هذه اللوحة احلروفية ظـاهرة  لعل من أهم    

التكرار واالنتشار واالمتداد والنمو وهي احـد       
مسات عناصر العمـل الفـين خاصـة الفنـون          

اإلسالمية ومنها  
ــريب  اخلــط الع
فنجد الفنان قد   
ــا  ــار حرف اخت
واحدا موضوعا  
ــن   ــبريا م تع

ع االجبديدة يقوم باالستمتاع بتكراره يف أوضاع خمتلفة اشتملت علـى كـل األوضـا             
لقد مجع هذه الرؤى    . والرأسية واألفقية واملائلة ميينا ويسارا وحىت املقلوبة منها واملعدوله          

واألوضاع الفنية القائمة على التكرار جبميع أنواعه ليثبت انه قادر على أحداث عمـل              
فين من خالل تكرار احلرف الواحد وأجزاء منه وخيتلف هذا التكرار للحرف عن غرية              

رك على خلفية هندسية منتظمة تتماثل فيها كل احلروف بل أطلق عنان خياله             يف انه ال يت   
وفرشاته ويده حرة ليعطي ويغطي سطح اللوحة بنوع جديد العمل املباشر احلر العفـوي             
الفوري باستخدام حرف الضاد ولقد قام بالتعبري عن القريـب والبعيـد بـالتحكم يف               

يالت مراحل لنمو حرف الـضاد وإجيـاد        أحجامة كبريه أم صغرية فأحدثت هذه التشك      
 . عمقاَ مسطحا ويف نفس الوقت البعيد عن منطية وحدة التكرار املنضم 

    يرى يف هذا العمل احلرويف أن الفنان عنده من العواطف اجلياشة والتلقائية ونظـارة              
 التعبري الفوري واللون القوي اجلرئ ما يذكرنا حبالة رومانتيكيه لكنـة هنـا اسـتخدم              
رومانتيكيه ال تعتمد على التشخيص بل أفراغ الشحنة اللونية والروحية املتوقـدة مـن              

 . خالل تشكيل احلروف وتباين اللون وتكامله 
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ولقد أعطى الفنان لكاس احلرف مساحة من التشكيل بعيدة عن احلرف ذاته حيث اقتطع      
 يف سعته أو بتـضييقه      جزء منة فتارة يتشابه هذا الكأس مع النون والسني ويبالغ أحيانا          

أحيانا مث يقطع من ألكاس مرة أخرى وأحيانا يكتفي برأس الضاد ومتر احلـروف فـوق                
بعضها أو حتتها لكن هذا العمل من اخص خصائصه انه حر بعيد عن احلرفة والـصنعة                

 . ويتجه إيل اجلراءة واجلسارة يف حركة الفرشاة مبالمسها اهلادئة واخلشنة أحيانا 
كيالت حرف الضاد يبدوا وكأا فورانيـه أو        إن حروف وتش  

نازلة من أعلى لتغوص يف حبر من اللون الربتقايل املصفر وكأنه           
حبر فوراين يتغمس فيه احلرف تلو األخر وقد يغطس كل احلرف           

 . ويبدوا لونه من أسفل هذا اللون الربتقايل الذي يشف ما حتته 
باينة استخدمها الفنـان    إن القيم التصويرية العالية والراقية واملت     

مزجا مباشرا على الدوم وهي تتطلب مهارة عالية حبكم مقدرة          
 . الفنان 

على مساحات أربعـة    ولقد اشتمل بناء اللوحة    
رغم كثافتها وثقلـها    كاهلا ساحبة يف الفـضاء     
حبياكته خفيفة وهـذه    فلقــد جعلــها الفنــان 
ــي املساحات هـي وحـدة      ــستطيل الراس امل

ــم  و فيه  والذي جتتمع علية أ    ــه معظ أو حول
ومستطيل مـستعرض   احلروف وكأا خلية حنل    

ودائرتني يف اليسار ترمي األوىل بظالهلا تشكيلها املنعكس على صفحة اللـون األصـفر              
ولقد أتى  , مظهرا براعة الفنان بإحكام تكوين شكل جديد كله حيوية          , وتقوم بترديده   

تنا اليومية دون تكلف مكونا نسيجا      كل التشكيل باخلط الدارج الذي يواكب إيقاع حيا       
بتداخل احلروف يف وسط بعضها مث نراه يستخدم درجة من درجـات أرضـية اللـون                
ويكتب ا لربط األرضية باملوضوع كما انه مل ينسى وضع نقطة الضاد حىت ال تتـشابه                

 . مع حرف الضاد 
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 : صاحل احلجيالن 
واللوحة مقـسمة إيل    , اللة ويهمن على الشكل يف كل اللوحة        العمل الفين ميثل لفظ اجل    

ثالث خطوط مرنه منحنيـة     : عناصر ثالثة رئيسة    
واخلط الرابع متماس معهما مشكال دائـرة غـري         
مكتملة مث دائرتني أحدامها جهة اليمن ألعلى والثانية        
أكرب من األوىل يف اليسار وألسفل استخدمها الفنان        

ويداخل هـذه   . فظ اجلاللة   تعبريا عن حرف هاء ل    
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الدائرة جمموعه من اخلطوط يف مساحات ملونة لولبية مستوحاة من اخلط احللزوين حيث             
وظفها الفنان لتغور بالنظر أخذه العني داخلها لتؤكد على القيمة اجلمالية العالية لشكل             

الـدائرة  اهلاء املنتهية من ناحية وشكل الدائرة الغري مغلق من ناحية أخرى وأحاط هذه              
خبط مسيك باللون األصفر ليزيد من التأكيد عليها ورمبا كان ذلك نظرية أتبعهـا وهـي                
نظرية تكامل األلوان حيث أن اللون األصفر متمم للون البنفسجي وهنا تقابـل بـني               

 . النظرية العلمية واالجتاه الفين يف توظيفها 
جزء من اللوحة عند اإلطار     وان حرف األلف املنحين واملرن أول الشكل يرتل من أعلى           

وكأنه هابط أو آت من السماء وكذلك الالم األوىل والثانية تأخذ نفس االرتفاع وهلذه              
اخلطوط الثالثة تأثري واضح يظهر يف مقدمة اللوحة        
ومع هذه اخلطوط من اية الالم واألخرية يتماس يف         
رقة وعذوبة  مع حرف اهلاء الذي يـشكل اكـرب           

لقد أكد الفنـان وزاد     , اللوحة  مساحة يمن على    
التأكيد عليها بتلوينها باللون األصـفر الـذي لـه          

السيادة ليعرب عن نورانيه لفظ اجلاللة ـ اهللا نور السماوات واألرض  ـ وـذا بـدا     
أن هذا التكـوين    . الفنان يقترب من املضمون الذي يريد أن يوصله للمشاهد بسهوله           

فه خارج إطار اللوحة وهو ذا جعل الشاذ مألوفـا      خروج على املألوف بامتدادات حرو    
دون أن حيدث إرباكاً للنظر وانه استطاع برباعة أن يعطي لنا قيمة جديدة مـن خـالل                 

 . استخدام حلول جديدة يف التشكيل 
ولعل من ابرز مسات هذا العمل الثراء اللوين حيث مل يقتصر على درجة واحده بعينها من                

فسجي بل نرى كثري من الثراء      اللون األصفر أو البن   
الكثري واملتنوع من مزاوجة األلوان مـع بعـضها         
كالبنفسجي احملمر واملـزرق ومـا بينـهما هـذه          
الدرجات واأللـوان وظفهـا يف إجيـاد العمـق          
واإلحساس بالبعاد الثالثة فبدت أجزاء احلـروف       

ى املسطح كـذلك    مث األرضية يف املستو   , بارزه إىل األمام والبعض اآلخر يف مستٍو ثان         
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اللون األصفر أستخدم له عدة درجات مع اللون األبيض لزيـادة رقعـة االتـساع يف                
األشكال الرقيقة يف لفظ اجلاللة وأحيانا لتعطي اإلحساس بالتواه حسب أحاسيس الفنان            

 . ورؤيته
واللوحة تأخذ الوضع األفقي واملعرف أن الوضع األفقي هو أكثـر اسـتقراراً للرؤيـة               

 وميتص كل احلركة املوجودة يف العمل الفين أكثر من الوضع الراسي الذي هـو         البصرية
يف حد ذاته يعطى إحساساً بالسمو واحلركة واللوحة ليس ا خط جاف وهنا نرى مدى               

 . سيطرة الفنان على اخلطوط املرنة باللوحة 
 آت من أعلى أما املضمون فهو يريد أن يقول أن لفظ اجلاللة واسم اهللا متديل من السماء            

فاستخدام األصفر ومل يستخدم سواه عن القيمة النورانية        , وهو اسم نوراين الن اهللا نور       
اليت جندها يف احلروف ورغم قلة عدد احلروف لكن استطاع الفنان من خـالل القيمـة           
البصرية أن حيسسنا بان أربعة حروف استطاعت بنورانية االسم أن تسيطر على كـل أو        

ساعد الفنان أيضاً على إجياد القيمة التعبريية تلك اخلطوط اليت تعطينا           ,   جل العمل الفين  
اإلحساس بالالاية وهذا أيضا أحد املضامني التعبريية إىل جانب اللون األصفر من حيث             

واالجتاهـات املختلفـة تعطينـا      , التشكيل أكدت املضمون واملعىن الذي يريده الفنان        
اهات أو أماكن فهو موجود يف كل شيء قبل كـل شـيء     اإلحساس بان اهللا ال حتده اجت     

 . وبعد كل شيء 
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 : حسني عبد ايد 
حيكم حركة الشكل   , يتميز هذا العمل باستخدام نضام شبكي رياضي حمسوب من قبل           

والكتابات والكلمات للنص ويعتمد النظام الشبكي على تعامد اخلطوط الراسية واألفقية           
ا هائال من الزوايا واملربعات اليت هي األساس اليت تتحرك من خالهلا االجتاهات             حمدثا كم 

وهلذا الشكل معدالت ـ  , فالبد من تغيري االجتاهات وسري اخلط متبعا للزوايا القائمة , 
مديول ـ خاصة حيث أن الكتلة تكافئ الفراغ والفراغ يتعادل مع الكتلة ذلك يوجـد   

واملستقر الغري مفتعل ويف هذا العمل توجد عالقة وطيدة ناجتة          نوعا من التوازن التلقائي     
 . عن هذا التوازن الرياضي 

كما هو مالحظ ال يوجد يف هذا العمل فراغني جبوار بعضهما كما أيضا ال توجد كتلتني                
 الفنـان   فهظوذلك ما هو متبع يف هذا النوع بالذات من الكتابات والذي            , متالصقتني  

األسس العلمية البنائية والفنية للخط الكويف اهلندسي املربع والذي         حيث انه حافظ على     
وإذا . يطلق علية أحيانا ـ بالزوايا ـ واستطاع أن يقوم عمال فنيا أحسن التصرف فيه    
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كان  موندريان  قد استخدم اخلط الراسي مع االفقى معتمدا على الزاويـة القائمـة و                 
تلف كثريا عن موندريان الن نظام الزاوية القائمـة         األلوان الصرحية أال أن هذا العمل خي      

 . هنا علية مادة كتابية خطية عربية ليست هي من اجتاه موندريان 
وذا العمل يؤكد الفنان مره ثالثة على أن احلروفيون ال يرفضون أي نوع من أنـواع                

له مـن   خطوط القاعدة أو استخدام أنوع من اخلطوط اهلندسية خاصة اخلط املستقيم ملا             
, الـنظم   , قيمة مجالية خاصة نابعة من العالقات اهلندسية اليت أعطت بطبيعتها البنائيـة             

واإليقاع والنظام والتكرار والترديد كنتيجة لطبيعة البناء وهذا ما يرى بوضوح يف العمل            
 . الفين 

ومن خالل الدراسة التحليلية جندة يضع النص املكتوب يف شريط مستعرض وحبـساب             
ي جند ان هذا الشريط يتكافئ متاما يف املساحة مع ما فوقه وحتته وذا يقع النص يف                 رياض

وحـىت  . نصف املساحة املستعرضة حسابيا     
حيدث الفنان جتاوبا بني أرضية النص ومـا        
فوقه وحتته قام بعمـل امتـدادات ألعلـى        

لى شبكة  وألسفل لريبط املساحة العلوية وما حتت النص بالنص حيث متر هذه اخلطوط ع            
أخذت هذه االمتدادات نفس مسك الكتابة مبعدل هندسي ثابـت فأحـدثت            , التصميم  

ولقد راعى الفنان أن تكون االمتدادات ليست على        . ربطا منطقيا سلسا هندسيا حمسوبا      
مسافات ثابتة بل قام بكسر حدة الرتابة ذا االختالف مما احدث نوعا يف التشكيل لكن               

لشبكة ونرى أعال التصميم جمموعة من اخلطوط املنكسرة على هيئة          هذا التنوع نابع من ا    
اجلبال باللون البين وكأا اية خلط ارض افترضه الفنان ومن فوقها أيضا جمموعة مـن               
اخلطوط املنكسرة وكأا أشعه هابطة من السماء وهو يف هذا العمل مل يستخدم أبدا خطاً               

تقيم سواء أكان هذا اخلط منكسرا أو أفقيـا أو          منحنيا واحداً بل اعتمد على اخلط املس      
أن استخدام الفنان لأللوان استخدام مقتصد فيه على األلـوان الـصفراء ذات             . راسيا  

الداللة املعروفة واللون البين بدرجاته مع الزيتوين والليموين بدرجاته فاكسب هذا العمل            
 .  روفيون نوعا من الوقار ويبدوا أن هذه السمة تنطبق على معظم احل
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وتضمنت اآلية الكرمية لون ذهيب براق وكذلك جمموعة من األشكال اهلندسية والزخرفة            
 .وذلك إلضفاء املزيد من عناصر اجلذب اهلامة بالنسبة للعمل الفين 

ينطلق الفنان يف هذا العمل من مبدأ توحيدي حرص على تضمينه أيه كرمية حتث الفـرد                
هللا تعاىل وتوكيل كل شيء هللا تعاىل واالعتماد علية يف كل على ضرورة االنقياد واإلذالل    

أن مدلول اآلية الكرمية وحرص الفنان على بيان وتوضيح هذه املدلوالت يف هذا             . شيء  
 .العمل الفين معتمدا على األسلوب احلرويف املقروء يف إخراجه للعمل الفين  
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 :الفنان حممد سيام 

لفنان حممد سيام اجتاها آخر بني أقرانه حيث            اخذ ا 
يربز هذا العمل املزاوجة بني تشكيل احلرف وتطبيـق         

هذا التشكيل من خالل منتج يعكس التصوير اجلداري والوسائط املعمـرة املـستخدمة             
حيث يتطلب هذا التصوير أن تكون مقاومه للعوامل البيئية واملناخيـة فاختـار خامـة               

اعيتها حيث تثبت على قاعدة خشبية معدة سابقا لكل حرف حىت           النحاس لصالبتها وطو  
ومن هنا أن سيام قد     . تستقر احلروف عليها وال تتحرك وال حتدث اختالفا يف التشكيل           

زاوج ما بني فن التصوير واستخدام إمكانيات ما ميكن تطبيقه ما يتصوره تقنيا ليـدخل               
 . هذا العلم حتت ما يسمى بالتصوير املعمر

ن مادة كتابة البسملة وهي مكونة من تسعة عشر حرفا وإن كانت واحدة لـنفس                   إ
عدد احلروف والكلمات اليت استخدمها فنانون آخرون إال أن هذا الفنان مقيد بأصول             
علمية وهي كيفيه التحكم يف تثبيت وتركيب هذه احلروف الواحدة تلو اآلخر حبيـث              

يل صلب السطر الذي ميثل عصب التـشكل        مستندا إ , يتصل احلرف مبا قبلة وما بعدة       
حبيث ال تظهر احلروف مهتزة الرؤية البصرية ومن هنا يظهر الفنان املزاوجة بني اجلمالية              

 . والتطبيق بعيدا عن فن التصوير وإن كان عملة حيمل قيم التصوير 
    وبطبيعة احلال فان استخدام النحاس األصفر املصقول أكد على ما يريد أن يقولـه              
الفنان من القيمة الرمزية والتعبريية للبسملة كغرية لكنه هنا مل يستخدم اخلامات مما يؤكد              
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, على أمكانيه تطويع احلروف العربية ليست بالوسائط املعروفة لدينا فحسب    ـ مائية  
 . قواش ـ بل أيضاً ميكن إخضاع اخلامات والتقنيات هلا , حرب , زيتية 

تقلص عالمات الترقيم والشكل واالكتفاء بالقيمة اجلماليـة            ويالحظ يف هذا العمل     
للحرف لغة واحلروف املكتوبة بسمك كبري حبيث نرى من قريب وبعيد أيـضا وكـان               
للزلفات تأثر يف إثراء التشكيل اجلمايل حيث تظهر وكأا تيجان للحروف فلبس كـل              

ملساحات املستعرضة  حروف من هذه التيجان واليت كسرت رتابة التشكيل اهلندسي مع ا          
أما عن نوع اخلط فلقد استخدم أسلوب اخلط الكويف الفاطمي املعروف بزلفاته وكذلك             
الكويف اململوكي وزاوج بينهما مث نراه وضع خلفية من اللون البين بدرجاته مع الزيتوين              
لتدفع بالبسملة إىل مستوى أعال من املستوى البارز اليت هي علية فيتحقق بعدين األول              
من طبيعة النحاس املباشر والثاين من األرضية حىت تظهر أمام عني املشاهد وتزيـد مـن                
تباين الرؤية للعني مث نرى كل هذا التشكيل مستقر على لوناً بنياً هادئاً جتتمع فيه وحده                

 . التشكيل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٩٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : سعود القحطاين 
عكـس  واحدة من اللوحات اليت هلا خصوصية حيث ت       

الشفافية يف األلوان مع نورانية الكلمـات واحلـروف         
وكأا نقض على صفحة السماء يغلب عليها األسلوب        
الزخريف واستفاد الفنان يف هذا العمل مـن األصـول          

تبدأ الكتابة  . الكالسيكية خلط النسخ يف شكل مقروء       
وية اليت حتملـها    من مركز اللوحة وهي مفتاح قراءا ليؤكد على القيمة البصرية واملعن          

تسعة عشر حرفا للبسملة وما يصاحبها من تشكيالت        
الكلمات واحلروف اليت تدور يف فلكها مـع بعـض          

 . العناصر املالئة 
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 غطى الفنان األرضية بعده ألوان قامتة متداخلة مع بعضها البعض وكأن األرضية موظفة             
الالت الرمزية للون مث لـون      للتعبري عن ليلة مظلمة للسماء وذا استفاد الفنان من الد         

البسملة وباقي الكلمات واحلروف باأللوان الشفافة املشرقة واملتباينة املصحوبة بالرقـة           
والشاعرية للتعبري عن السمو والعلو واالرتقاء وـذا        
بدت احلروف والكلمات تبدد اخللفية القامتة اليت عـرب         

مع و. عنها بظلمة ليل اجلاهلية اليت كانت قبل اإلسالم       
نزول البسملة شع منها نور احلق واهلدايـه والرمحـة          

بدا الفنـان   . املكررة فيها املسبوقة باسم اهللا      والرمحانية  
التشكيل اجلمايل من نقطه يف مركز اللوحة هي نقطة النون لتمثل بـؤرة ومـن حوهلـا                 

الـث  جمموعة من الدوائر املغلقة أحيانا وأخرى غري مكتملة اإلحساس بالعمق والبعد الث           
وهذا التشكيل أوضح اثر عنصر قيمة احلركة يف العمل الفين بشكل           ,  املركزي   دكالطر

ملحوظ وأساسي حبيث ال يقل أمهية عن الصياغات املقروءة يف العمل وله تأثري ملحوظ              
على كل املوضوع اجلمايل الذي بين على إظهار القيمة احلركيـة للخـط والكلمـات               

 النظام الدائري وهنا نرى حكمة الفنان وفطنته ومتكنه مـن  املرسومة واملكتوبة اليت تأخذ  
املزاوجة بني القيمة اجلمالية للتشكيل والقيمة التعبريية الناجتة عن هذا التشكيل ومـدي             
انسيابية اخلطوط الناجتة عن تفاعل نقطة على سطح ماء حيث تتسع الدوائر الواحدة تلو              

واملكونة على هذا البناء بالشكل الدائري      األخرى فانفعلت احلروف والكلمات املرسومة      
وعلى هذا فال يوجد يف العمل خط مستقيم واحد بل إن كل احلروف فيها قدر يقـل أو            
يزيد من املرونة وان بدت مستقيمة وهنا نرى فطنة الفنان وحكمته ومتكنه مـن جعـل                

الدائرية الفنان البسملة هي املوضوع الذي يأخذ عنصر الصدارة يف العمل وما اخلطوط             
إال خلدمة هذه البسملة فنراها واضحة بسم اهللا من اليمن إيل اليسار ، ذلك اجتاه الكتابة                
العربية مث الرمحن الرحيم حتتها حمافظة على الترتيب ومل يسقط النقط اخلاص بالبـسملة              
وهو أربعه نقط غري أن هناك متيزا لنقطة نون الرمحن حيث جعل هلا خصوصية وهي بؤرة                

أما متممـات   , للوحة وكان نون الرمحانيه هي العنصر الرئيس يف هذا التشكيل           مركز ا 
اللوحة فهي ال تنفصل عنها فهي أجزاء من حروف أو مقاطع كلمات تكرب عند احملـيط                
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وتصغر عند املركز وتسري يف كل االجتاهات وتنفعل بالنظام األساسي املشار إليه فتتحرك             
 التكوين والتحوير إىل خطوط جمردة فتتحرك حبريـة         حبرية حيث حتول اخلط العريب بفعل     

وتتقاطع بدرجاا اللونية املتنوعة والرقيقة والشفافة لتحدث نسيجا تـصويرا متـشابكا            
وتشع حركة صاخبة وتولد قدرا من التعبري اخلاص فيه قدر من احلرية واحلركة املرتبطـة               

 . بالعفوية والبعد عن التنسيق 
ن على البسملة بصفتها املوضوع الرئيسي ومـا حوهلـا مـن            وعلى هذا فقد ركز الفنا    

تشكيالت هي يف خدمة التشكيل الرئيسي ولقد كتبها الفنان خبط مقروء لني متخذا سري              
الكتابة أما عن نوع اخلط فهو مل يتقيد بقواعد خط النسخ بل تصرف فيها حبيـث إنـه                  

طالة األلفات والراء وحـول     استقل عن القاعدة وقام بالعديد من املبالغات فيها خاصة إ         
الكتابة إىل جمموعة من اخلطوط املقوسة اللينة املرنة داخل وخارج الدوائر وحول الكتابة             
فبدت وكأا قصاصات من الورق السابح يف السماء عرب فيها النمو والبناء من الداخل              

 . إىل اخلارج 
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 :الفنان عبد اهللا الشيخ 
ذات بناء هندسي حيتوي يف الغالب على أشكال        ,    تأخذ اللوحة شكل مستطيل راسي         

هندسية بسيطة كاخلطوط واملستطيل واملربع واملعني واملثلـث والـدائرة باإلضـافة إىل             
األقواس اليت تضم كتابات حرة مرنه غري مقروءة باللون         
األسود يتوسطها رمز جتريدي مزخرف حلمامة الـسالم        
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ويف أسفل اللوحة يقطـع شـريط    ,إىل دائرة مزخرفة باللون األزرق جهة اليمن تنظر 
مستطيل الشكل مزخرف بكتابات وحروف غري مقروءة متخذاً اجتاه احلروف من جهـة    

وقد أخذت خلفية اللوحة لوناً ساخناَ ـ درجة مـن درجـات    . اليمن إىل جهة اليسار 
ونظـرا لطبيعـة   . حة األسود خلفية هلـا  بينما اختذت عناصر تكوين اللو, الربتقايل ـ  

أصبحت مكوناا األساسية تتمثل يف اخلطوط واملـساحات        ) الزخرفيه  ( اللوحة البنائية   
 . اللونية واملتوازنة مع الكتابات

واللوحة ا خصائص رمزية أو قصصيه ذلك يبدو يف شكل احلمامـة اـرد الزخـريف        
طوط لداللته املعربة عن السالم إال أن اخل      

احلروف الغري مقروءة مل تعرب عن هـذا        
واللوحة ذات بعدين وتقترب من الزخرفة والتصوير عنـد         . املعين وال ختدم هذا االجتاه      

 . العرب واملسلمني مبتعدا عن التجسيم أو حماكة الواقع 
احتوت اللوحة على أشكال هندسية وهي اخلطوط املستطيل واملربع واملعـني واملثلـث             

باإلضافة إىل شكل احلمامة ارد وقد عرب اللون عن ثقل العناصـر            , ألقواس  والدائرة وا 
.  للتعـبري عـن الثقـل        وخفتها كاستخدام الفواتح للتعبري عن اخلفة واستخدام القوامت       

وغالبية األلوان املستخدمة يف تشكيل اللوحة ساخنة بينما األلوان الباردة ـ كـاألزرق   
 وهناك ألـوان متوافقـة يف اللوحـة كـاألمحر     ,واألخضر ـ  استخدمت بنسب أقل  

باإلضافة إىل توافق  األزرق واألخضر لوجود عامل مشترك بينهما          , والربتقايل واألصفر   
 .  والبنفسجي واألمحر والربتقايل لوجود األمحر بكل منهما , هو األزرق 

 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٢

 
 



 ١٠٣

 



 ١٠٤

 :الفنان فهد خليف 
, يث الشكل وهو صـعب يف التـشكيل          جموعة من األعمال أخذت هيئة املربع من ح        
استخدم الفنان اخلط العريب كحرف فقط      . ماعدا لوحة واحدة مستطيلة يف وضع أفقي        

أو كلمات بعضها مقروء يف تشكيل هذه املربعات حماوال         
تقسيمها إىل مستطيالت ومربعات داخلها كأحد احللـول     

 . لتشكيل اللوحة املربعة 
 الفنية اتضحت يف كتابـات      التلقائية واملرونة واحلساسية  

. الفنان أو يف استخدامه احلرف والكلمـة يف التـشكيل           
أضاف الفنان إىل احلرف العريب بعض الزخارف كاملثلثات        

وبعض األشكال العضوية كأوراق الـشجر      , واملنحنيات  
إا مزاوجة جديدة يتواحد ا العالقة بني       . بشكل زخريف   

  .ينهما الزخرفة اإلسالمية واخلط ويولف ب
هذه اللوحات يف شكل مربع ميكن تكرارها وتوظيفهـا         
كوحدات زخرفيه يف عمل بالطات زخرفيـه لتكـسيه         

أو يف عمل معلقات نسجية منها أو يف أعمـال           . احلوائط  
 . بشكل عام " الديكور " 

الكتابات ذات احلروف صغرية احلجم استخدمها ليضفى       
س الناتج عن مزامحة    على العمل قيما مجالية متثلت يف امللم      

 .احلروف لبعضها يف حيز حمدود 
متثل هذه اللوحات املربعة الشكل باإلضافة إىل قيمتـها         

قيمة رمزية وقصصية يف ذات الوقت إذ تـدل         , اجلمالية  
وقد متثل حماوالت جتريبيـة     . على األثر يف كثري منها بينما بعضها يعترب عمل فين خالص            

وفية يقربنا الفنان من طبيعـة زخرفـة        . سلوب مميز   الكتشاف الذات أو البحث عن أ     
املنتجات يف الفنون اإلسالمية التطبيقية وكأنة يستخدم عدسة تقريبية ليعرفنا على عناصر            

 .تشكيل كثري من املنتجات اإلسالمية 
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ونالحظ أن الفنان قد أستخدم احلرف العريب جبرأة يف تقسيم لوحاته وإجياد احلل املناسب              
 معتمداً على صور احلروف املختلفة يف اخلط العريب فمنها ما هو قائم ومنها ما               هلا بصرياً 

و استخدم احلرف العريب    , هو منبسط ومنها ما هو منحىن مقور وليس فيها حرف يابس            
 . بتلقائية وبتسطيح ولكنة يف بعض األحيان جيسمه عن طريق بعض الظالل 

باإلضافة إىل استخدام   , العناصر املتممة   ولقد تضمنت اللوحات مجيعها على جمموعة من        
اخلط كمعاجلة هندسيه يف التشكيل مع بعض الزخـارف         
العربية اهلندسية والنباتية كاملثلث وعناصر أخرى باإلضافة       
إىل استخدام النقط وتكرارها يف التشكيل باإلضـافة إىل         

واسـتخدام  , بعض عالمات التشكيل وبعض األرقـام       
م يف مساحة معينة للتعـبري عـن        الكتابات الصغرية احلج  

و استخدامه للـون    . ملمس يعطي العمل بعداً مجالياً آخر       
 . يف جمموعات متوافقة أحيانا ومتباينة أحياناً أخرى ساخنة وباردة 

  أما عن عناصر اللوحات فهي مستوحاة من حروف الكتابة العربية وأدوات التـشكيل             
ك على اإليقاع احلركي الناتج من شكل احلرف        فالفنان اعتمد يف ذل   . ولكنها غري حمدده    

وذلك للبعد عن املعاين األدبية واللفظيـة لـيت         , العريب يف توظيفه هلا يف هذه اللوحات        
حتملها حروف اللغة وللتأكيد على احملتوى التعبريي الذي حتمله تلك اإليقاعات احلركية            

فتـثري بـذلك    ,  مقروءة   يف األشكال اليت تشبه احلروف العربية ولكنها ليست حبروف        
احملتوى التعبريي املراد إثارته عند املشاهد هلذه األعمال يف صوره تساؤل عن مـا هـو                

 . مكتوب دخل العمل الذي أمامه 
بأنه يقدم جمموعه من األعمال احلروفية املتكاملة متثل حبثـا          , ينفرد هذا الفنان عن أقرانه      

رف على مساحة مربعة الشكل ليظهر فيها طالقة        جتريبيا يجيب فيه على ثنائية التعبري بأح      
إن الطالقة يف هذه األعمـال      . احلرف مع طالقه التشكيل واللذين تلتقيان وال يتخالفان         

متثل حلوال إبداعية من احلروفية على مساحة واحدة ولكنها متعددة الرؤى نتج ذلك من              
نا تتـشابك وأحيانـا     التشكيل الناتج عن تالقي وتقابل احلروف بعضها مع بعض فأحيا         

تتقاطع وأحيانا يوازي بعضها فأظهرت مساحات مميزة ذات عالقة باحلرف وخمتلفة عنـه             
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يف الطرح وإذ يقدم الفنان هذه اموعة يظهر فيها وجهه          
 . نظره حامال معها قيم التلوين ـ التصوير ـ الراقية 

ومن خصائص أعمال هذا الفنان قلة استخدام مفـردات         
روف لكن مع هذه القلة جند هلـا مكـان          الكلمات واحل 

الصدارة والوضوح حيث جعل كل شكل منها له مساحة         
كبرية  ليظهر خصائص مجالية هذا احلرف ذلك ما ينطبـق      

أيضا على اختصار التعبري بباقي العناصر هذه وجهه نظر ارتضاها الفنان يف كل أو جـل                
مناط الستة املشهورة بل أن حروفياتـة       انه مل يلتزم بأي قاعدة من القواعد واأل       , األعمال  

فيها تعبري مباشر وفوري ونظري من خالل مفردات بسيطة غريمكدسة ليعطي فـسحة             
للمشاهد لالستمتاع يتذوق مجاليات احلروف وحتاورها مع األرضية وما حياورهـا مـن              
 عالمات الترقيم من شكل ونقط وإعجام والذي يبدو له دور مؤثر يف هذه األعمال كلها              

مث نراه يضيف ميزه أخرى وهي األرقام إىل أعمالة ـ األرقـام العربيـة    . دون استثناء 
األصيلة ـ واليت يقال عنها افرجنيه ذلك يف بعض أعماله مث نرى التأكيد علـى القيمـة    
أمللمسيه العالية اخلشنة يف اخللفيات من خالل ملسات الفرشاة مره ومن خـالل جتمـع               

 . لمات لتحقق الغرض وحشد عدد من احلروف والك
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 :حممد الصقعيب 
وِإذَا مِرضـت فَهـو   {من وسط اآلية الكرميـة ـ   , اللوحة عبارة عن حروف مقروءة 

ـ اتضح فيها االجتاه السهل يف القراءة الذي رأة الفنـان   سورة الشعراء) ٨٠(} يشِفِني
عني املشاهد من خال سطح الـصورة       مناسبا ملوضوع اللوحة ليجعل املعاجلة مباشره على        

وفيها مزيد من احلرية يف التشكيل حيث زاوج بني تقنية ومتطلبات التصوير مع فن احلفر               
 .مستفيدا من كأليهما معا 

استخدم الفنان اللون القامت للتعبري عن مضمون اآلية بواسطة اللـون الـبين املمـزوج               
بينـهما  باألزرق معا مع خلفية فاحتة للتحقيق التباين        

ومن خالل التشكيالت ظهرت فراغـات تـشكيلية        
 . أخرى على عالقة باأللوان أعطت بعدا مجاليا أخر 

يركز الفنان يف هذا العمل على تـشكيل احلـروف          
وكـان للـون    , العربية املقروءة واملعروفة للمشاهد من خالل اآلية الكرمية املشار إليها           

 يف أبراز وجتسيم احلروف والكلمـات ممـا         األصفر املتمثل يف أرضية الشكل اثر واضح      
جعل الشكل له مكانة متميزة ويظهر جليا يف مقدمة اللوحة حمققـا البعـد الثالـث يف                 



 ١٠٨

 الكثرية من الفاتح حىت الداكن      هالتكوين وكان إلمكانيات اللون البين املعروف بتدرجيات      
حد واالستفادة منه   أثر واضح يف حتقيق التجانس والتناغم بني عناصر العمل واللون الوا          

يف التفرقة بني احلروف الكبرية واملتالصقة حيث يفصل بينهما مع التأكيد على صـدارة              
اخلط كقيمة تعبريية تشكيلية إيل جانب اللون ولقد ادخل الفنان اللون األزرق مع البين              
لتقوية اإلحساس مبضمون الشكل حيث أن األلوان القامتة تناسب مع القيمة التعبرييـة             

عانة اإلنسان من املرض ويرى يف العمل العالقة الوطيدة بني فـن التـصوير اجلـداري       مل
 . والزييت 

وهنا أكد الفنان على احملتوى التعبريي للعمل من خالل املضمون اللفظي وحماولة ترمجـة              
كما أكد التباين أيضا وشارك يف حمتوى املضمون وللخط العريب أسـاس            , اآلية الكرمية   

للوحة قيمة هامة حيث أكدت القيم البنائية من القوائم الرأسية لأللفـات            عنصر تكوين ا  
مع االجتاهات ألعلى واألخرى تشكل األحرف من الواو واهلاء حيث مرونة واسـتدارة             
الشكل مع األلفات الصاعدة واهلابطة مما جعل هلا اثر يف التكوين لكن اختيار الدراجات              

 .تامه كان عامال هاما يف جتانس األلوان املناسبة واملالمس وتفتيح اللون وإع
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 وحة الفنان نعيم احمد القرافي ل 
على أن الفنان نعيم امحد القرايف له اجتاه متميز يف تشكيلة للحرف العريب ضمن جمموعة               

زثس منهجا جديدا متفردا حيـث انـه اعتـرب أن    -الفنانني التشكيليني فلقد استخذم       
 إال أداة وان التعامل معه يعد معطيـا         الكمبيوتر ما هو  

حضاريا فلقد استخدم برامج احلاسوب اخلاصة خبطي       
الثلث والفارسي وأعاد صياغة كل من هاتني القاعدتني        
ممتزجني مع بعضهما البعض ليـربهن علـى إمكانيـة          
استخدام أدوات العصر وبـصورة جيـدة اسـتطاع         

خبط القرايف أن يشكل عبارة ـ كل عام وانتم خبري ـ   
الثلث مث يزاوج بينها وبني اخلط الفارسي حيث غري يف          
اجتاهات احلروف فبدأت احلروف مقلوبة تارة وأخرى       

 
 خط الثلثال

 
  الفارسيخط
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 من اجتاهني اليمن العروف ومع املزاوجة بني اخلط الفارسي الذي وضع فوق             أمنفردة تقر 
اخلط الثلثي نرى عالقات جديدة استطاعت إعادة تقسيم احلروف والكلمات وهو ذا            

د عالقة ليس فقط بني خط الثلث والفارسي والكرملة بل عالقة يف كيفية التصرف يف               يوج
 .    ويعطي صورة جديدة تصلح أن تكون بطاقة معايدة , مثل هذه احلروف والكلمات 

أول ما يسترعي االنتباه يف لوحة نعيم الصفاء العجيب واهلدوء والسكينة والوقار الـيت              
 عليها باستخدام اللون األزرق     يمن على اللوحة اليت أكد    

السيان ؛ الذي هو بطبيعته لون أثريي ينقلك من األرض إىل           
السماء ومل يقتصر استخدامه على نوع واحداً فقط بل مزج          

معه األزرق النيلي والبنفسجي املزرق والفصائل األخرى من األزرق ومل يستخدم نوعـاً             
إن االتـساع أمـر     . فسجي املـزرق    واحدا فقط بل استخدم معه األزرق النيلي والبن       

مستحب حيققة يف كل لوحاتة حيث نرى مساحه زرقاء هائلة حتيط بالكلمات مث أضاف              
 حمددة هي   نإىل التكوين بقعة من اللون األسود لتقوية االزرق فظهرت كل اللوحة بألوا           

 . واألزرق , واألبيض , األسود : 
ة اللوحة  تأخذ مركز صدار  " الكاف والالم   " إن حريف كل    

وبؤرة اإلشعاع منها واستطاع الفنان أن يقوم شرحية مـن          
اللون يف األرضية وهى األزرق واألبيض وبروز  الكلمـة          

باإلضافة  وكأا جمسمة فوق األرضية املندجمة فيها التركواز      
إن اسـتخدام   . إىل األمحر الكوباليت فبدأت جمموعة من األزرقات متجانسة ومتجـاورة           

ان فيه اقتصاد عجيب لكن ذلك ال يقلل من الثراء املتمثل يف القيمة اللونية الفنان للون ك
 . واخلطية للوحة 

"  أن املشاهد هلذا العمل ليجد عالقة وطيدة يف التعبري عن العمل ذلك يعرب عـن بعـد                  
إن أول ما يتراءى    . فتردد الكلمات يؤكد على ما وراء الطبيعة من صدى           " يميتافيزيق

بقعه سوداء وخلفية زرقاء وضوء خافت يبدد الظالم األسود وفوق هـذه            يف العمل هو    
البقعة جمموعة من احلروف والكلمات لعبارة متداولة يف كل املناسبات السعيدة وهـي                

 " . كل عام وانتم خبري " 



 ١١١

يؤثرك القيمة اجلمالية العالية للون األزرق الفاتح من قلب اللوحة والذي يتدرج بتشبع             
ألطراف إىل اللون األزرق الكوبالت هذه اموعة املتوافقة مـن التـدرجات     وعمق يف ا  

احملسوبة بدون عناصر اللوحة مدروسة دراسة واعية ووافية وكان الفنان بـدأ بوضـع              
األرضية أوالً ككل متكامل مركزا على بؤرة اللوحة من الفاتح يف املنتصف إىل الغـامق               

 . ان املصاحبة فوق األطراف الثرية مبجموعه من األلو
يف وسط اللوحة متاما و ركب فوق كـاس الـالم           " كل  " مث وضع الفنان القرايف كلمه      

مع مد األلف املتصلة بالعني ألعلى لريبط باقي العبارة ذا االمتداد  " عام  " الكلمة الثانية   
خرية حيث تتالشى الكلمة األ   " وانتم خبري   " مث يبين التكوين صاعدا ألعلى متمماً العبارة        

ـ            ةخبري وتندمج يف األرضية إيل ماأل اي        ة و الفنان يريد أن يقول أن اخلري هنا إىل ماال اي
 . متمنيا لكل من يقرءاها دوام اخلري الكثري والوفري مره بعد مرة 

أكد هذا التكوين جمموعه من اخلطوط لنفس العبارة السابقة واليت كتبت باخلط الثلث و              
ان مبثابة خلفية مجالية لتشكيلة هادئة جتعل التكوين يقفز إىل مقدمة           اخلط الفارسي معاً فك   

اللوحة مراعيا سهولة القراءة بادئا من اليمن إىل اليسار كما يف العربية ولكن بـدرجات               
من األزرق الربوسى والكوبالت والسماوي الفاتح وزاوج بني النوعني من اخلط الثلـث       

ألزرق  ساعدته كثريا على إجياد توافق وتالف بني         والفارسي  هذه التوافقات من اللون ا      
اخللفية واللوحة من اخلط الفارسي لنفس العبارة مراعيا بدأ الكتابة من أعلـى الـيمني               
ألسفل اليسار مث تنثين مرتفعة مره ثانية مضيفا شيئا جديدا وهو أمهيه اجتاهات مسارات              

 الـيمني إيل اليـسار مث يتجـه         اخلطوط تارة يكون التيار من أسفل إىل ألعلى وتارة من         
 . بانسيابية ألعلى وهذا جديد يف التكوين ويسهل رؤيته لبساطة التكوين 

إن اللون األسود املوجود يف اجلزء األمين من اللوحة ألسفل يعرب عن بقعة وكأا               
 مرة بعد مرة ليعرب عن هذا       ة يف الفضاء والالاي   هغار من األغوار تنبعث منه صدى اعتبار      

من اليمن واألسفل جمموعة متـشابكة مـن        " كل  " تشكيل اجلمايل املتداخل مث جياور      ال
أجزاء احلروف تعطي اإلحساس بالبناء ألعنكبويت وكأن هذه احلروف تنتثر فوق ضـفة             

 . السماء أو املاء 
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ويستنتج من هذا العمل إن الفنان نعيم القرايف واحد ممن استخدم خط الثلث املعـروف               
رسي املقعدين ومها احد اخلطوط الستة املشهورة مع احملافظة التامـة علـى             مع اخلط الفا  

نفس النسب والقوانني والقوالب واألمناط اخلاصة ما وهو ذا ال يرفض القواعد بـل              
استفاد منها بإعادة تشكيلها برؤية خاصة جديدة مع احملافظة علـى اإلرث احلـضاري              

مما ميكن إن نصنفه حتت احلروفية من جهـة         وحيمل هذا العمل كل مقومات فن التصوير        
 . ومن جهة أخرى املستفيدين من األمناط والذين ال يرفضوا وتعاملوا معها 
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 الفنانة عواطف اƫالكي

تأخذ الفنانة عواطف املالكي اسلوباً متميزا بني احلـروفيني         
لفعـل  فأعماهلا ترتكز على املزاوجة بني املنطوق الصويت وا       

أي بني منطوق اللفظ وشكل اللفظ وهذا ما يطلق         , اجلمايل  
علية بالكتابة التصويرية ـ البكتوجرام ـ وهي املراحل اليت   

كما أن أعماهلا ذات طابع ديـين       , مرت ا تطور اللغات     
روحي عقائدي دف من وراءه إىل إسداء الكلمة الطيبة أو النصيحة الغالية أو التذكرة              

قرآنية أو حديث ولعل هذا هو الطابع الغالب على فناين املدينة املنورة وهـي              بتبليغ آية   
وأَِعدواْ لَهـم مـا   {وبدراستنا ألحد أعماهلا نراها تكتب آلية الكرمية ـ  . واحدة منهم 

 ـ فشكلت مـن احلـروف    سورة األنفال) ٦٠(} استطَعتم من قُوٍة وِمن رباِط الْخيِل 
ما هو على هيئة الفرسان موزعة إياها يف عدة اجتاهات وأوضاع وحركـات             والكلمات  

فتظهر اللوحة مستعرضة جمموعة ألوضاع خمتلفة حلركات احلصان كلها فيهـا حركـة             
وليست ساكنة أو جامدة وكأا حلبة قتال ذلك لكي تربز القيمة التعبريية لقوه الفـرس               

لتصوير الزييت بثراء درجاته املتعـددة  والفارس من كر وفر وإدبار ومزجت بني اسلوب ا  
وألواا املقتصدة مع النهج الزخريف الذي شكلت به اآلية الكرمية تاركة فراغات ضيقة             



 ١١٤

بني احلروف وبعضها والكلمات وبعضها وكذلك بني كل عنصر وآخر ذلك للمحافظة            
على كتلة وهيئة الفرس موضوع العمل وحـىت        

لتـشكيل  ال تضيع معامله ومن ابرز خصائص ا      
مطاطية احلروف واملبالغة فيها حيـث تبـدوا        
اإلطالة بشكل واضح يف حروف األلف واهلمزة       

ـ أعدوا ـ عند ذيل احلصان وهي املبالغات املستحبة اليت تستريح هلـا العـني حـىت     
وصلت ا املبالغة ذين احلرفني إىل كتلة تساوي الفرس كله وهي أرادت عـن طريـق       

مح والسمات اخلاصة باحلصان العريب حيث جند ذيله مقوسـاً          احلروف إظهار بعض املال   
ومبتعداً عن مؤخرته ولقد استخدمت اإلطالة واملطاطية يف أجزاء لتعرب ا عن خصائص             

والفنانة مل تلتزم بأي قاعدة من قواعد       . احلصان مثل االذنيني واألرجل اليت تنتهي حبافرة        
ة حبروفها يف تشكيل زخـريف حيمـل مـن          اخلط املعروفة بل استخدمت الكتابة الدارج     

املقومات اجلمالية الغري مرتبطة بأحد قواعد اخلط العريب ونرى يف تـشكيلها للحـروف              
الكثري من املبالغات يف نسب احلروف ولكن هذه املبالغات مقبولة ومستحسنة يف عـني              

وهذا لنا وقفة هامـة يف أعماهلـا        . الشاهد  
حيث أحلت احلروف والكلمـات مكـان       
الشكل والشكل مكـان احلـروف فهـي        

تستنفر احلروف مكان اخليول وتستنفر اخليول مع احلروف ـ مبا ملضمون وبركة وقوه  
 . وكان احلروف واآليات واجلمل يف حالة من احلرب . الكلمات 

ومن خال هذا التشكيل احلرويف تريد أن تؤكد لفنانة على مكانة العرب و املـسلمني يف                
هم يف الشجاعة واإلقدام كما أا تريد التأثري على القارئ واملشاهد           الفروسية وعلو قدر  

للمزاوجة بني الصورة الذهنية يف الشعر العريب ـ مفر مكر مقبل جمرب معا ـ والصورة   
الفنية وحماولة مشاركة املتلقي يف التفاعل مع العمل باعتبار أن العربية لغته ويستطيع أن              

 . دون عناء يصل إىل حتليل مضمون الرسالة 
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ومن خصائص أعماهلا أا ال تقف فقط على الكتابة التصويرية بل أن عماهلا احلروفيـة               
ميكن أن تندرج حتت فن التصوير القصصي حيث تصور اهليئات واألوضـاع املختلفـة              

 . للفرس أمام وخلف لتستعرض بذلك صوره أو حلظه أو نقله أو لقطة خال معركة 
التعبري اجلمايل والوسيلة األساسية فيها فتحولت احلروف       واحلروف هنا أصبحت واسطة     

الساكنة إىل متحركة وهي يف مكاا وهذا من أخص وابرز ما عكسه التشكيل باحلروف              
 . للحركة اهلادفة واهلادئة لترسيخ القيم التراثية 

إن التكوين يف هذه اللوحة يتحكم فيه احلرف حيث جعلت الفنانة تسري وراء تداعيات              
شكيل باحلروف مما اظهر العديد من استغالل القيم التشكيلية للحرف العريب فبـدئ             الت

تكوين عملها جديد فكرته تعتمد على تتبع مسار تداعيات التشكيل جبزء من احلـرف              
حىت يصل إىل الكل دومنا أي قيود ومن هنا جند أن التكوين ما هـو اإلنتـاج طبيعـي                   

 . لتداعيات احلروف وعالقتها بالشكل 
ونظرا للحركة الواضحة الفاحتة عن تشكيل احلروف لعنصر        
الفرس فقامت الفنانة بإعطاء مساحات واسعة خاليه مـن         
التشكيل حىت متكن العني من اإلحساس جبمـال احلركـة          
التخفيف من ازدحام احلروف واستيعاب قراءا واليت تبدو        
وكأا يف ساحة معركة ومن هنا للمساحات اخلالية دور يف          

 . تصاص أثر احلركة ام
أن األلوان املستخدمة يف التشكيل اجلمايل للحروف حمـدد         
باللون األمحر بدرجاته املتقاربة غري املتباينة لكي حتافظ ـا          
على كتله الشكل ويبدن أن هلذا اللون يف عملها عنـصر           
السيادة واألساس يف الرؤية البصرية وجياور األمحر اللـون         

األساسية اليت تتباين مـع األمحـر       األزرق وهو من األلوان     
لكنها هنا استخدمته بعده درجات هادئة بني الفاتح والغامق ومبساحات واسعة حـسب             
متطلبات التصميم والتشكيل ذلك ليمتص وهج وقوه اللون األمحر فأحطت به معظـم             
العناصر تقريباً وبدرجات هادئة لكي تسمح للمشاهد باالستمتاع برؤية احلروف املشكلة   



 ١١٦

لشكل وتؤكد طواعيتها مث استخدمت اللون األخضر املتعادل يف املرتبة الثانيـة بعـد              ل
 فقط هي األمحر والزرق واألخضر بـدرجام        ألوناألمحر وذا اقتصر العمل على ثالثة       

 .   أما باقي األلوان متمثلة ولكن ليس هلا عنصر الصدارة وهي خلدمة التكوين 
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 ١١٨

א :א
 :א

لإلجابة على تساؤالت البحث قام الباحث حبصر وتتبع لبعض الفنانني السعوديني الذين            
وقـام  ,قاموا بتوظيف احلرف العريب يف الفن التشكيلي يف اململكة العربيـة الـسعودية              

متوصـال إيل   .ليل العمل الفين    لتح) هوردستري  ( بتحليل أعماهلم احلروفية وفق طريقة      
 :  عدة نتائج وهي على النحو اآليت 

عكست بعض أعمال الفنانني احلروفيني يف تشكيالم الفنية عناصر ومالمح بيئيـة             .١
 . أثرت من القيم اجلمالية للوحة احلروفية , وشعبية 

بيـة  ما جيعل من احلروفيـة العر     , حتمل بعض التوظيفات اجلمالية من الثراء الشكلي         .٢
 . مصدرا تشكيليا ذوا أبعادا متنوعة 

استفاد الفنان من تنوع اخلطوط وتعدد أشكال احلرف الواحد يف الصياغة احلروفيـة              .٣
 . األمر الذي أعطى الفنان احلرية يف صياغات متنوعة هلا طابع التجديد 

إن العناصر املالئة املصاحبة للخط العريب من نقط وإعجام وشكل ميكن أن توظـف               .٤
يا بدون العبارات والكلمات واستفاد منها احلروفيني وافردوا هلا أعماال خاصة ا            مجال

 . مثل يوسف إبراهيم 
تفتح هذه الدراسة جماال يف البحث والتجريب والتطبيق للباحثني والدارسني يف هـذا              .٥

 . وذلك إلثراء احلركة التشكيلية بوجه عام والتربية الفينة بوجه خاص , اال 
ض أعمال الفنانني التشكيلية اجتاهات تربط ما بني املنطوق الصويت والفعل           أظهرت بع  .٦

اجلمايل أو ما يطلق علية الكتابة التصويرية املوجودة يف احلضارات الـسابقة علـى              
 . اإلسالم وأعادت صياغتها وقدميها بشكل مبتكر 

 تعددت طرق و أدوات التشكيل يف تنفيذ األعمال احلروفية وأدخلت علـى الفـين              .٧
األمر الـذي   , األدوات احلديثة املتمثلة يف احلاسب اآليل وبرامج الرسم االلكتروين          

 .فتح أفاق جديدة أمام الفنان لتعبري عن فنه بطرق جديدة ومبتكرة 
مبا يوائم بني مجالية احلرف     , التعبري من خالل احلرف وتطويعه ليؤدى املعىن املطلوب          .٨

 .  وقدرته الداللية 



 ١١٩

:א
 يوصي الباحث مبا    إليهاوالنتائج اليت مت التوصل     , هرته نتائج هذه الدراسة     اء على ما أظ   بن

 : يلي 
مبا أن احلروفية أصبحت ظاهرة يف الفن التشكيلي فان الباحث يوصـي بتـدريس       .٣

 يف مناهج وطرق تدريس التربية الفنية   )١ملحق رقم  (الوحدة التدريسية املقترحة 
, يني بعرض إنتاجهم يف قاعات العرض داخـل اململكـة           تشجيع الفنانني احلروف   .٤

 . ومتثيل خنبة من الفنانني خارج اململكة يف املعارض والصالونات والبيناليات 
 .إجياد جمموعة من الوسائط والربامج لكشف اجلانب اجلمايل هلذا االجتاه  .٥
مـع  لكل الفنانني احلـروفيني     ) االنترنت  ( عمل موقع على الشبكة العنكبوتيه       .٦

, مناذج من أعماهلم مدعمة بالشرح والتحليل لالستفادة منها يف البحث العملـي             
 . والتثقيف , واإلعالم 

يوصي الباحث بعمل املزيد من األحباث يف هذا املوضـوع ورصـد اجلديـد يف                .٧
 . التطورات الفنية واألساليب واخلامات ملعرفة آخر ما يصل إليه هذا االجتاه 

لحروفيني على هيئة بطاقات وملصقات لنشر الوعي الفـين         نشر األعمال الفنية ل    .٨
 . والتعريف ذا االجتاه 

يوصي الباحث باالستفادة من اخلط العـريب يف عمـل جمـسمات يف امليـادين                .٩
واملطارات واألماكن احلكومية اهلامة إىل جانـب اـسمات ذات املوضـوعات            

 . املختلفة 
 .السعوديني  احلروفيني يوصي الباحث بعمل مؤلف متخصص عن الفنانني .١٠
يوصي الباحث بعمل معارض دولية حتت اسم احلروفية العربية كمـصدر إهلـام              .١١

 . للفنانني يف اململكة العربية السعودية ويدعى إلية مجيع الدول للمشاركة فيه 
يوصي الباحث بإجياد نقاش حول هذه الظاهرة وذلـك إلثـراء هـذا االجتـاه                .١٢

 . والتعريف به  
 باالستفادة من نتائج الفنانني احلروفيني يف إثراء القـيم اجلماليـة            يوصي الباحث  .١٣

 .الب يف مراحل التعليم املختلفة والبصرية لدي الط



 ١٢٠

 

 





אא






 אאא 



 ١٢١

א א א
 .القران الكرمي  .١
دور اخلط العريب كعنصر من     ) م  ١٩٨٠( مصطفى حممد رشاد عام     , إبراهيم   .٢

, جامعة حلوان   , غري منشورة      رسالة ماجستري  , عناصر تصميم امللصقات  
 .  كلية التربية الفنية 

جملة , بريوت  , مجاليات اخلط العريب  ) م  ١٩٩٢( انور واخرون   , ابو اخلزام    .٣
  )  . ٦٧( العدد , الفكر العريب

اجلدارية ودورها يف احلركـة الفنيـة       ) م  ١٩٩٨( أزهر ، ياسر حممد امحد         .٤
، جامعة أم القرى ، مكـة         سالة ماجستري غري منشورة   رالتشكيلية احمللية ،    

 .املكرمة ، قسم التربية الفنية 

, االصول احلضارية واجلمالية للخط العريب      )  م   ١٩٨٨( شاكر  , آل سعيد  .٥
 .دار الشئون الثقافية العامة , بغداد 

القـاهرة ، عـامل     , روائع الفن اإلسـالمي     )  م   ٢٠٠٣( عادل  , االلوسي   .٦
 .الكتاب  

الفن والتربية، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، دار        ) م  ١٩٨٤( بسيوين ، حممود    ال .٧
 .املعارف

الفن العريب احلديث بني اهلوية والتبعية ،       )  هـ   ١٤١٨( البهنسي ، عفيف     .٨
 .دار الكتاب العريب , دمشق 

فن اخلط العريب ، دمشق ،  الطبعة الثانية         )  هـ   ١٤٢٠( البهنسي ، عفيف     .٩
 .الكتاب العريب املوسعة ، دار 



 ١٢٢

دار , اخلط العريب والكتابة يف احلضارة العربية       ) م  ١٩٩٤( حيي  , اجلبوري   . ١٠
 . الغرب االسالمي 

التصوير احلديث يف اململكة    ) هـ  ١٤٢١( سهيل سامل   , احلريب   . ١١
  رسالة ماجستري غري منشورة   , العربية السعودية اجتاهاته والعوامل املؤثرة فيه       

 ة املكرمة ، قسم التربية الفنية ، جامعة أم القرى ، مك

دراسة استخدام احلرف   ) هـ  ١٤١٤( احلريب ، محد مناور حممد       . ١٢
العريب كمفرد تشكيلي يف التعبري اللوين ، رسالة ماجستري ، جامعة أم القرى             

 .، مكة املكرمة ، قسم التربية الفنية 

ريب وفق  التكوين الفين للخط الع   )  م   ٢٠٠٢(إياد حسني عبد اهللا     , احلسيين   . ١٣
 .دار الشئون الثقافية العامة , بغداد , أسس التصميم 

دار هـال   , القاهرة  , الفن التشكيلي املعاصر    ) م  ٢٠٠٢(شوكت,الربيعي   . ١٤
 . للنشر 

, اخلط العريب تارخيه وحاضـره      ) م  ١٩٩٠( بالل عبد الوهاب    , الرفاعي   . ١٥
 .دار ابن كثري , بريوت 

خلط العريب وامكانياته التشكيلية    ا)  م   ١٩٩٧( زعاىب حسني على    , الزعايب   . ١٦
, كلية التربيـة    , جملة البحث يف التربية وعلم النفس الد احلادي عشر          , 

 . جامعة املنيا 
مـسرية الفـن التـشكيلي      )  م   ٢٠٠٠( عبد الرمحن إبراهيم    , السليمان   . ١٧

 . الرياض , الرئاسة العامة لرعاية الشباب , السعودي 
اخلصائص اجلمالية والفنية للخـط     ) م  ٢٠٠٠( صاحل حممد امحد    , الشريف . ١٨

جملة البحـث يف    , العريب واالفاده منها يف بناء تصميمات زخرفية معاصره         
, كليـة التربيـة     , العدد الرابع   , الد الرابع عشر    , التربية وعلم النفس    

 . جامعة املنيا 



 ١٢٣

 .باريس , فالماريون , باريس , اخلط العريب , )م ١٩٧٩(حسن , املسعود  . ١٩
أثر العناصر الزخرفيـة    )  م   ١٩٩٠( ليلى عبد الرحيم عيسى     , املنصوري   . ٢٠

, رسالة ماجستري غري منـشورة        , اإلسالمية على التصوير املعاصر باخلليج      
 .كلية الفنون اجلميلة , جامعة حلوان 

احلرف العريب كعنصر أساسـي يف      ) " م  ١٩٩٥(بريند شوور كنيشت     . ٢١
 .)٦١( العدد,لة فكر وفن جم, لوحات الدليمي ذات عمق خيايل 

احملتوى التعبريي يف أعمال احلروفيني      ) م   ٢٠٠١(هبة اهللا نبيل امحد     , حامد   . ٢٢
كلية , جامعة حلوان   , رسالة ماجستري غري منشورة       , يف  التصوير املعاصر     

 .التربية الفنية 

 " احلروفية التزام بقواعد وأصول اخلط ) " ١٤٢٢(حفين ، عماد  . ٢٣
http ://www.islmweb.net/html/٠٩٠١/zahawi.htm.              

عـامل  , القاهرة, حبوث نفسية وتربوية  ) م  ١٩٧٥( سيد وآخرون   , خري اهللا    . ٢٤
 . الكتاب 

شـركة  , احلروفية العربيـة فـن وهويـة        ) م  ١٩٩٠( شربل  , داغر . ٢٥
 . املطبوعات   للنشر والتوزيع ، لبنان

 .  ت بريو, رسالة اخلط العريب ) هـ ١٤٠٦( أمحد ,رضا  . ٢٦
 .هال للنشر والتوزيع, القاهرة , تعريف الفن )  م ٢٠٠٢( ريد ، هربت  . ٢٧

جتربة مشتركة للرسام األملـاين هوينفنكـل        ) "   م   ١٩٩٣( ريغنه غروس    . ٢٨
  ).٥٦( العدد "  فكر وفن " جملة  "  واخلطاط التونسي مهداوي 

 تصميم برنامج لتوظيف احلرف   ) م  ٢٠٠٢( آمال حممد رشاد حممد     , شلبع   . ٢٩
رسالة دكتوراه غري , العريب كمفرده تشكيلية يف بناء مشغولة خشبية مبتكرة     

 .  كلية التربية الفنية , جامعة حلوان  , منشورة



 ١٢٤

الوظيفـة الزخرفيـة    )  م   ١٩٨٧( عبد احملسن حسني عبد الرضا      , شيشتر   . ٣٠
رسـالة  , للحرف العريب كمدخل جترييب لتدريس التصميم يف التربية الفنية          

 .كلية التربية الفنية , جامعة حلوان  , ري منشورةماجستري غ

احلرف العريب يف فن التصوير وأصـوله       ) " م  ١٩٨٠( صبحي الشاروين    . ٣١
  ) .٣٣(العدد , يف التراث اإلسالمي جملة فكر وفن 

, القـاهرة   , دراسة يف تطور الكتابات الكوفية      , ) م ١٩٦٩(ابراهيم  , مجعة   . ٣٢
 . ,دار الفكر العريب 

, القاهرة  , تطور الكتابة اخلطية العربية     ) م  ٢٠٠٠( ود عباس   حمم, محوده   . ٣٣
 . دار الوفاء 

الكتابة العربية يف مرحلة النـشوء      )  م ١٩٨٩( شعبان عبد العزيز    , خليفة   . ٣٤
 .العريب للنشر, القاهرة , واالرتقاء

املقومات التشكليلية واجلمالية للخط العريب     ) م  ١٩٨٨( مصطفى  ,  رشاد   . ٣٥
, كلية التربيـة الفنيـة      , العدد الثاين    , ١١جملد  , وث  جملة دراسات وحب  , 

 .  جامعة حلوان 
مكتبة , بريوت, مصور اخلط العريب  ) م  ١٩٧٤( ناجي املصرف   , زين الدين    . ٣٦

 .الطبعة الثانية , النهظة 
الطبعة , االردن  , اخلط العريب جذوره وتطوره     ) م  ١٩٨٨(ضمرة ، إبراهيم     . ٣٧

 . مكتبة املنار , الثالثة 
قابلية التحوير كخاصية فنية يف اخلط      )  م ٢٠٠٢( حسن حسن حسن    , طه   . ٣٨

رسالة ماجستري غري منشورة     , العريب وكمدخل إلثراء التصميمات الزخرفية      
 . جامعة حلوان كلية التربية الفنية , 



 ١٢٥

حروف الكتابة كقيمة تشكيلية قدمياً     )  م   ١٩٨٤( جنوى على   , عبد اجلواد    . ٣٩
كليـة  , جامعة حلـوان    , ستري غري منشورة      رسالة ماج , وحديثا يف مصر    
 . الفنون اجلميلة 

, القاهرة, التصميم يف الفن التشكيلي   ) م  ١٩٨٤( فتح الباب   , عبد احلليم    . ٤٠
 .عامل الكتاب 

الدالالت الرمزيـة للـون     )  م   ٢٠٠١( جيهان فوزي امحد    , عبد الرازق    . ٤١
ماجستري غـري    رسالة, وأمهيتها الوظيفية يف التصميمات الزخرفية املعاصرة       

 . كلية التربية الفنية , جامعة حلوان , منشورة  
 .دار أسامة ,الرياض, البحث العلمي) م ٢٠٠٢( ذوقان , عبيدات  . ٤٢
عـامل  , القـاهرة , أفاق جديدة للفـن     , )  م   ٢٠٠٢( حمسن حممد   , عطية   . ٤٣

 . الكتاب
القيم اجلمالية يف الفنـون التـشكيلية ،        )  م   ٢٠٠٠( حمسن حممد   ,عطية   . ٤٤

 . دار الفكر العريب, اهرةالق
دار , القـاهرة ,  الفن التشكيلي , )  م   ٢٠٠٣( حممد تاج الدين    , عفيفي   . ٤٥

 .الغريب
دراسة املعايري الفنية املرتبطة باحلرف     )  م   ٢٠٠٠( ياسر أمحد حسن    , عمار . ٤٦

رسالة ماجستري غـري  , العريب ليتناسب مع تصميم اإلعالن املطبوع يف مصر   
 . كلية الفنون التطبيقية , جامعة حلوان , منشورة  

دراسة القيم الفنية واجلمالية يف اخلـط       ) م  ١٩٩٠( عبده   , عبد اهللا , فتيين   . ٤٧
 . كلية التربية , جامعة أم القرى , غري منشورة   رسالة ماجستري, العريب

اهليئة املصرية العامـة للتـأليف      . ضرورة الفن    ) ١٩٧١( ارنست  , فيشر   . ٤٨
 . والنشر



 ١٢٦

علم اجلمال اإلسـالمي ،     ) هـ  ١٤١١( فتاح راوس   قله جى ، عبد ال     . ٤٩
 .بريوت ،  دار قتيبة 

مجـادى األخـر    ) ٢٨٨( ـ ثقافية شهرية ـ العدد  ) الفيصل ( جملة  . ٥٠
 .هـ ١٤٢١

م، تـصدرها وزارة  ١٩٨٦ـ فصلية العدد الرابـع ـ   ) املورد ( جملة  . ٥١
 . الثقافة واألعالم ، دار الشئون الثقافية العامة ، بغداد 

احلروفية كحركة تـشكيلية    )  م   ١٩٩٨( عبد الصبور عبد القادر     , حممد     . ٥٢
رسالة دكتوراه غري منشورة     ,  العريب املعاصر    أجلرفكحديثة من خالل فنون     

 . كلية الفنون اجلميلة , جامعة حلوان , 
حبـث غـري    , اخلط العريب    ) ٢٠٠٦( مصطفي عبد الرحيم    , حممد سعيد    . ٥٣

 .منشور
, نشاته وتطـورة ، مـشكالته       ) م  ١٩٨٦(   اخلط العريب , أميل  , يعقوب   . ٥٤

 . جروس برس , لبنان , دعوات إصالحة 



 ١٢٧





א



F١E


 אאא 



 ١٢٨

א א
א :אא

  اخلط العريب حيلل التلميذ مكونات أن  .١
 يف احلياة اليومية  بعض القيم الوظيفية للخط العريب أن يذكر التلميذ  .٢
 . التلميذ خصائص بعض اخلطوط ق أن يفر .٣
 . أن يقارن التلميذ بني أشكال اخلطوط  .٤
 األعمال اليت استخدمت فيها الكلمـات واحلـروف         على  حكماً   التلميذيصدر  أن   .٥

, الكالسيكية  وبني األعمال اليت استخدمت فيها الكلمات واحلروف احلرة املقروءة            
 .ها غري املقروءةوبني األعمال ذات دالالت لكلمات وحروف حرة لكن

 .أن يسترجع التلميذ مفهوم احلروفية  .٦
 . عدد من املراحل اليت مرت ا احلروفية العربية  بني  التلميذ يقارنأن  .٧
 . أن مييز بني اللوحة اخلطية والعمل احلرويف  .٨
 .  التلميذ بعض رواد احلروفية العربية عددأن ي .٩
  .  التلميذ بعض األعمال احلروفية السعوديةأن يفرز .١٠
 .  عدة حروف خبطوط خمتلفة أن يقوم التلميذ بنقل .١١
 . أن يقوم التلميذ بتكوين عمل فين حبرف واحد  .١٢
 .أن يقوم التلميذ بتكوين عمل فين بعدة حروف  .١٣
 . أن يقوم التلميذ بتكوين عمل فين بكلمة  .١٤
 . أن يقوم التلميذ بتكوين عمل فين بعدة كلمات مقروءة .١٥
 .عدة كلمات غري مقروءة  فين بأن يقوم التلميذ بتشكيل .١٦
 . أن جيرد التلميذ احلرف من كونه مقرو إيل غري مقروء  .١٧
 .أن يبدي التلميذ اهتماماً باحلروفية  .١٨
 .أن يبدي التلميذ رغبته يف القيام بأعمال حروفية  .١٩
 .أن يثمن التلميذ دور احلروفية العربية  .٢٠
 



 ١٢٩

א :א
א א א א אא א א

 
 
 

 :اخلامات واألدوات 
 . قلم رصاص  .١
 . ورق كراس  .٢
 . قلم خط  .٣
 . ورق شفاف  .٤

 
 
 

 .التعرف على أنواع اخلط املختلفة 
 
 
 
 

 : اجلوانب املعرفية 
 . معرفة أنواع و خصائص اخلطوط العربية  .١
 معرفة  وظيفة كل نوع من أنواع اخلط العريب  .٢
 . اع املختلفة من احلروف التمييز بني األنو .٣
 . حتدد العالقة بني كل حرف وآخر يف اخلط الواحد  .٤

 : اجلوانب املهارية  
تشكل أو رسم بعض العبارات واحلروف اليت تساعده يف بناء  .١

 . اللوحة احلروفية
 . التمكن من املزاوجة بني أنواع اخلطوط إلنتاج عمل فين  .٢
 .  يف اللوحة الفنية أستخدم اخلصائص اجلمالية للحروف العربية .٣

 : اجلوانب الوجدانية 
 استشعار عظمة اخلط العريب ومدى االستفادة منه يف اإلنتاج الفين  .١

 : الخبرة 

 : اإلعداد للدرس 

 

 :الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس 

:א
سهوله     د ب ه الي ري ب ط تج و خ د ,ه  ولي

ضارات    ن ح سين م ن المقتب صنعة والف ال
ع      . السابقة   رن الراب ل الق فكل النسخ التي قب

ة    , الهجري آتبت به   الذي جودة علماء الكوف
ا      .  سط     : يرجع إلى أصلين هم وير والب . التق

شاره      اليم انت اختالف أق ه ب ت أنواع , و بلغ
افات      ح واإلض ض المالم ع بع ت وض وتوال

وآي    ا الممل رع عنه ه وتف اطمي علي  والف
 . واأليوبي 

 
:א

اده      ذي اعت ط ال ه الخ م ألن ذا االس مي به س
المؤلفين في نسخ مؤلفاتهم وبخاصة لنسخ        

شريف   صحف ال ويره  . الم سب تط وين
ة         وتهذيبه ووضعه بصورته الكاملة في بداي

 .  القرن الرابع الهجري ابن مقلة وأخيه 

 
 
:א

اج    واع حيث يحت ى األن ارة أصعب وأرق  لمه
وال يعتبر الخطاط خطاطا إال إذا آتب       , عالية  

ادة   ه وإج ن    . ب ده اب ع قواع ن وض أول م ف
ي      د اهللا االماس ا حم ة وزاد عليه مقل

م صطفي راق ه  , وم ر من وير أآث ل للتق يمي
ويكتب  .ثقيل وخفيف   , وهو نوعين   , للبسط  

شيهات   "فيه أسماء الكتب و    ل  " األآلي وأوائ
 .الصور القرآنية 

 
 

:א
د         دا عن التعقي أسهل  , خط سريع وواضح بعي

شكيل    , الخطوط   ة    , خال من الت وسمي بالرقع
صغيرة وضع   .  ساحات ال ه الم ب ب ث يكت حي

ه    وازين حروف ده وم بط قواع اس ض أس
 . مصطفى أفندي 

 

:اخلط الديواين
سالجقه    د ال ي عه شأته ف ة ن ده , بداي واعتم

اتح       ًا   بعد ذلك السلطان العثماني محمد الف  خط
ات     رارات وبالغ ة ق ة لكتاب ي الدول ميًا ف رس

وقد قام الخطاط محمد منيف بوضع        . الدولة  
وله  م   , أص صدر األعظ ده لل ى تجوي وانته

ديواني          , شهال باشا     ذا الخط بال د سمي ه وق
سالطين    وك وال دواوين المل د ب ه اعتم آون
مية    ائف الرس ي الوظ ات ف ة التعيين لكتاب

ة و  رة والمناصب الرفيع راءات الكبي نح الب م
واإلنعامات باألوسمة وما يصدره الملوك من    

 األوامر الخاصة 

 
א :א

ارة      ى ش ت عل راء أطلق ة الطغ ل آلم أص
ل أن   , استعملتها بعض خلفاء المسلمين      وقي

ى    " تاتارية  " هذه ألكلمه    األصل تحتوي عل
ه   اآم ولقب سلطان الح م ال ورت , اس د تط وق
دي خطاطي   الطغراءات بمرور األيام على     أي

ر       ى وصلت شكلها األخي الدولة العثمانية حت
 .         آما رسمها الخطاط مصطفي راقم  

 



 ١٣٠

 .                                تقدير دور اخلط العريب يف األعمال الفنية  .٢
 . إظهار الرغبة يف أنتاج أعمال فنية باستخدام اخلط العريب  .٣
 .يف اخلط العريب تذوق القيم اجلمالية  .٤
 
 
 

 : يتوقع من الطالب يف اية الدرس 
 . التعرف على أنواع اخلط املختلفة  .١
 . حتديد العالقة بني كل حرف وآخر يف اخلط الواحد  .٢
 . حتليل بعض اخلطوط العربية  .٣
 التمكن من املزاوجة بني أنواع اخلطوط إلنتاج عمل فين  .٤
 يف اللوحة استخدام اخلصائص اجلمالية للحروف العربية .٥

 . الفنية 
التحدث عن القيم الفنية الناجتة عن استخدام اخلطوط  .٦

 . العربية يف اللوحة الفنية 
التحدث عن اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام  .٧

 . األشكال املختلفة للخطوط يف اللوحة الفنية 
 . كتابة عبارة بأحد أنواع اخلطوط العربية  .٨
 .احلروف العربية  رسم عناصر زخرفيه باستخدام  .٩
التعرف على املقومات التشكيلية واجلمالية للخط  .١٠

 العريب 
استخدام ورق شفاف لتكرار بعض احلروف  .١١

  .والكلمات يف اللوحة 
 
 
 .  أذكر مقدمة عن اخلط العريب ١ـ١
 . أذكر نبذه عن أنواع اخلط العريب ٢-١
 . اعرض بعض أنواع اخلط ٣ـ١
  .ط املختلفة  أوضح الفرق بني أنواع اخلطو٤ـ١
 . أوضح للطالب مفهوم احلرف العريب يف كل نوع من أنواعه١ـ٢
 .  اعرض حرف من عدده خطوط خمتلفة ٢ـ٢

  : أهداف الدرس 

إجراءات عرض الدرس

א א א
א

א(א .١ א א :א ( 
سمى  ان ي ي بعض األحي ه ف صاب ( ان ) االنت

ية   ة الراس روف القائم ا الح صف به و تت وه
اء  وائم الط ابهها آق ا ش الم وم األلف وال آ

الم ألف     ذه الحروف    , والظاء وال سمى ه وت
ابع   ة باألص ة والطالع ذه  , القائم ي ه وتعن

يا   د راس رف الن يم ة الح صفة قابلي ال
 . وإمكانية التحكم في طوله أو قصره  

 
 
א(א .٢ א :א ( 

سمى  د ي ساط (  وق زاء  ) االنب سط أج و ب وه
صاد      سين وال اء وال ة آي روف واألفقي الح

بمعني رسم   ) االستواء ( والكاف وقد يسمى  
سطح  ى مستوى ال ن الحروف عل . الجزء م

تقرار   دوء واالس اني اله ه مع ضح في وتت
وخ  رار   , والرس وازي أو التك ؤدي الت وي

ي     ات الت ض العالق ى بع روف إل ي للح األفق
 . نتج إيقاعات متنوعة ت
 

 
 

 :א .٣
ي    تدارة ه ويس أو االس دوير أو التق     الت
رة سواء          جعل الحروف على هيئة نصف دائ

ر الحروف     ( أآان للداخل    ( أو للخارج    ) تقع
دوير أو التقويس من    ) تحدب الحروف     والت

ين     ط الل فات الخ م ص ه   , أه ر في ث يظه حي
ين وال         ين والغ حاء  تدوير أقواس حروف الع

صاد    شين وال سين وال يم وال اء والج والخ
 . والضاد والقاف والنون

 



 ١٣١

 .  أوضح العالقة بني كل حرف وآخر يف اخلط الواحد ٣ـ٢
وموصولة مع بعضها ,  اعرض خطوط احلرف الواحد جمزئة ٣ـ٢

 .البعض 
 . أوضح خصائص كل خط ١ـ٣    
ح كيف ميكن االستفادة من خصائص كل حرف يف بناء  أوض٢ـ٣    

 .اللوحة احلروفية 
 اذكر لطالب كيفية املزاوجة بني أنواع اخلطوط إلنتاج عمل فين ١ـ٤

 . 
 أناقش الطالب يف كيفية املزاوجة بني أنواع اخلط العريب يف العمل ٢ـ٤

 . الفين 
 .  اذكر للطالب اخلصائص اجلمالية للحروف العربية ١ـ٥ 
 أبني للطالب كيف ميكن االستفادة من اخلصائص اجلمالية  ٢ـ٥

 . للحروف العربية يف بناء اللوحة احلروفية 
 أبني للطالب القيم الفنية الناجتة عن استخدام اخلطوط العربية يف ١ـ٦

 . اللوحة الفنية 
 .  اعرض للطالب بعض األعمال احلروفية ٢ـ٦
عرفة الطالب للقيم الفنية  اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى م٣ـ٦

 . الناجتة عن استخدام اخلطوط العربة يف اللوحة الفنية 
 أبني للطالب اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام األشكال ١ـ٧

 . املختلفة للخطوط يف اللوحة الفنية 
 اعرض للطالب اجلوانب اجلمالية الناجتة من استخدام األشكال ٢ـ٧

 . وحة الفنية املختلفة للخطوط يف الل

 :א .٤
ذه          ة وه أنها صفه في الحروف اللينة المنحني

زداد      : الصفة تعني    قابلية هذه الحروف الن ت
ا    ا وطوله ي حجمه راء   , ف رف ال ط ح آم

 .ها والدال والها والواو وما شبابه
 

 
 
 
 :א .٥

صير    ضغط فت ة ال ة قابلي روف العربي ان للح
ا       ل فتحاته منكمشة الشكل ضئيلة الحجم وتق

سد  ة  , أو ت واحي التعبيري ي الن د ف ذا يفي وه
ا     . الشكلية للحروف  ع  : وقد تعرف بأنه تجمي

الحروف أي جمع أجزائها بعضها مع بعض         
رة   ,  ان مباش فتان ترتبط د ص ضغط والم وال

ية الحروف العربية وقابليتها للتشكيل     بطواع

 
 :א .٦

ن   ي صفة م التربيع وه ا ب سمى أحيان د ت وق
وتعني قابلية الحروف   , صفات الخط الكوفي    

والكلمات الن ترسم في هيئة أشكال هندسية        
ا  ين , ذات الزواي ستطيل والمع المربع والم آ

 والمسدس وما شابهها  

 
א .٧ א  :א

غالبا ما  ,  بها الحروف العربية     صفة انفردت 
الم   األلف وال ية آ روف الراس ا الح ز به تتمي
ضيع         حيث تتشابك رؤوس هذه الحروف ؛ فت
فيما بينها حواراً  شكليًا تتحول فيه الحروف         

 . إلى عناصر زخرفيه 

 



 ١٣٢

 اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى معرفة الطالب باجلوانب اجلمالية الستخدام األشكال املختلفة ٣ـ٧
 . للخطوط 

 اكتب للطالب عبارة بأحد أنواع اخلطوط العربية على ١ـ ٨
 .السبورة  

 .  اطلب من الطالب كتابة هذه العبارة يف كراسة ٢ـ٨
االستفادة من تكرار العبارة يف  أوضح للطالب كيف ميكن ٣ ـ٨

 . اللوحة الفنية 
 .  اعرض أعمال فنية زخرفيه أنتجت باخلط العريب ١ـ٩
 أوضح للطالب من خالل التطبيق العملي كيفية إنتاج ٢ـ ٩

 . األعمال الزخرفية بسيطة باستخدام اخلطوط العربية 
 أناقش الطالب يف كيفية إنتاج األعمال الزخرفية البسيطة ٣ـ٩

 . استخدام اخلطوط العربية ب
 أعطي الطالب الوقت الكايف لرسم لوحة باستخدام اخلطوط ٤ـ٩

 . العربية 
 .ابني للطالب املقومات التشكيلية واجلمالية للخط  العريب ١ـ ١٠
 أناقش الطالب يف املقومات التشكيلية واجلمالية للخـط   ٢ ـ  ١٠

 العريب
معرفة الطالب  اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى ٣ ـ ١٠

 .باملقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب 
 أوضح للطالب كيفية استخدام ورق شفاف لتكرار بعض ١ـ ١١

 احلروف والكلمات يف اللوحة 
 اطلب من الطالب تكرار بعض الكلمات باستخدام ٢ـ١١

 . الشفاف 
 

 
 . اعرض صور ألنواع اخلط املختلفة  .١
 . استخدم أجهزة العرض  .٢
 . قشة اليت تتم يف الصف حول أنواع اخلطوط العربية املنا .٣

 
 

 اإلثارة 

א .٨ א  :א
ط   روف الخ ن ح د م ط الواح م الخ ن رس يمك

ة     كال متنوع دة أش ي ع ي ف ة العرب  ومختلف
صالبة    ة وال ين الليون درج ب ون  , تت د يك وق

ي      ط العرب ور الخ سبب وراء ظه ذا ال ه
ا          الكوفي والنسخ والثلث وغيره المعروف آ

 . من أنواع الخطوط العربية 

 
 :א .٩

ال إذا   الجودة والجم ة ب ط عام ف الخ يوص
ا           ه يتحرك وهو س ك ان ه      خيل إلي ا في آن ؛ لم

  . من استدارة وليونة 
 

 
 

 آة في اتجاه واحدحر
 

 
 حرآة في عده اتجاهات

 
 :א .١٠

رض    الحروف بغ راب ب ات اإلع اق عالم إلح
أ         راءة الخط القراءة الصحيحة والبعد عن الق

, الفتحة, السكون  : وعالمات اإلعراب هي    , 
 والهمزة  , الشدة , الكسرة, الضمة

 



 ١٣٣

 
 

 . عبارة عن جمموعة من الصور توضح أنواع اخلطوط املختلفة : الوسيلة األوىل 
 . عبارة عن صور توضح األنواع املختلفة للخط الكويف : الوسيلة الثانية 
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א :א
ا   رف بأنه صوير    : " تع ي الت ر ف اه ظه اتج

شرين  رن الع ي الق ه , المعاصر ف استخدم في
ام   ا األرق ات وأحيان روف والكلم ان الح الفن

شكيلي  صر ت ة " . آعن ال فني ي أعم أو ه
ة  ة العربي ع اللغ ت م رف أو , تعامل آح

صوص  ي , آن ي   لتعط صريا ف صرا ب عن
 " . التشكيل 

:א
رف      ن الح وا م ذين جعل امون ال م الرس ه
شكيليا     وعا ت امهم وموض ا إلله ي منبع العرب

اتهم انين   .للوح أنهم الفن ريفهم ب ن تع ويمك
ة  صياغة فني ي ب اولوا الحرف العرب ذين تن ال
وجعلوا منه مصدر اإللهام لموضوع التشكيل      

 .في سائر أعمالهم 
אא א

:א
ي    دأ إال ف م تب ة ل ة العربي اهرة الحروفي إن ظ
رب  و  ل من المغ ي آ سينات ف منتصف الخم

  .تونس و مصر والعراق
ي          آما أن استخدم الكتابة في التصوير األورب

أن استخدام زخرفي             ر آ ة األم د  , في بداي وق
ي    ريعا ف ي س اه الحروف ذا االتج ر ه تغي

صوير ا ام   الت ى االهتم ر إل ي المعاص ألورب
  . بجماليات الخطوط مع بداية هذا القرن

ة تظهر في             بدأت األعمال الحروفية العربي
سبعينيات  ذ ال سعوديين من انين ال لوحات الفن
ره             سعودي آغي ان ال أثر الفن د ت الميالدية ، فق
من الفنانين اآلخرين في آافة البلدان العربية       

راق       بنظرية البعد الواحد الت    ي ظهرت في الع
د     ة تتزاي ال الحروفي ك أخذت األعم د ذل ، وبع

سعوديين انين ال ال الفن ي أعم د بلغت  ف ، ولق
ام         أعلى نسبة للحروفية الفن السعودي في ع

ط   ١٤١٩ رض للخ ة أول مع ك إلقام ـ و ذل  ه
ا             سعة عشر فنان في مدينة الدمام الذي ضم ت
ان   اول الفن ة ، فح اء المملك ف إرج ن مختل م

سعودي  شكيلية   ال ول ت ياغة وحل اد ص إيج
رف ة   للح صيته الفني ن شخ نم ع ي ت العرب

ان     لوب الفن ة ، وأس ه العقائدي ومكانت
انين       أثير الفن ن ت د ع ن بعي م يك سعودي ل ال
ذا المجال          سبق في ه العرب الذين آأن لهم ال

ت  .  ذا الوق ي ه سعودي ف ان ال تطاع الفن فاس
عالميا ،و استطاع أن يخلق        من الخروج بها  

لو ه أس اول  ل ه ح ا أن ه آم ابع خاص ب ب وط
ي       ه ف ة ب ة الخاص وان البيئي ف األل توظي
ة        أعماله ،والفنان السعودي تجاوز بالحروفي
شر خارج            ة ، وأنت ة و الزماني الحدود المكاني

 . حدود المملكة العربية السعودية 
ي             الم العرب انين الحروفيين في الع ومن الفن

ذآر   ال ن بيل المث ى س ل , عل ان جمي الفن
و  زاوي    , دي حم ياء الع ان ض ا  , والفن نج

داوى  برين  , مه د ش د  , احم ف احم , ويوس
د مصطفى     , عمر النجدي    , وجيه نحال    , احم

يدة  ف س وم , يوس د غن ن . ومحم ا م أم
ان  ذآر الفن سعودية فن ة ال ة العربي المملك

سليم   د ال ى   , محم ر الموس ان ناص , والفن
يام   د س راهيم  , ومحم ف إب راهيم  , ويوس إب

ر الف ي , صام ناص راهيم العراف سين , إب ح
سيري  اجبع , ع ليمان ب ز  , س د العزي عب

 .فهد خليف , مالكي عواطف ال, عاشور 
اول من            ة التي تن  وقد صنفت األساليب الفني
شكيل  روفيين الت انين الح ا الفن خالله
ى        بالحروف والكتابات العربية في لوحاتهم إل
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ن     و م ز ه ن متمي ي آف رف العرب أن الح

ضارا        ا ح ي عرفته ون ـ الت ر الفن ت أآث
د في أصالته         ة ـ تأآ الم المختلف د  , الع فق

ن  ة ع ة المتنوع شعبت فروع ا وت نم
ولها  ع  , أص ستمر م ي تواصل م و ف وه

ة       ه الهائل ن قدرات ادة م ع اإلف ية م ماض
ي  , على التنويع والتشكيل    فللحرف العرب

وع      شكيل والتن ى الت زة عل درة متمي ق
ة     سيابية طيع ة وان تمرار ومرون باس

ا  وازع الفن تجابت لن ة اس نين اإلبداعي
واستحداثهم لضروب مختلفة من األنماط     

ة  ط  . الكتابي تخدام الخ االت اس دد مج فتع
ي   ة ف ى رهاف ان إل ت بالفن ي دفع العرب
الحساسية التشكيلية وقدرة على االبتكار     
ا     روف وتوازنه ات الح بط إيقاع وض

امودي  ي والع ة , األفق أن لمطاوع وآ
شكيل الفني     , الحرف العربي    وقابليته للت

ان الحروفي          ,  اج الفن األثر الكبير في أنت
ابع      ة ذات الط ات الفني ن اللوح د م للعدي
الحروفي والتي تختلف عن بعضها من          
ستخدم  ي الم لوب الفن ث األس , حي

ت    ة وتنوع اليب الفني ذه األس ددت ه وتع
ي  د الت ى أصبحت آاألسس أو القواع حت
ة        الهم الفني انون في أعم ا الفن يرجع إليه

انين الحروفيين     فقد تناول بعض م     ن الفن
رق   ,  ة بط ات العربي روف والكلم الح

واع       يكية أن صد بكالس يكية ـ ونق آالس
ة    ي الكتاب ا ف ارف عليه وط المتع الخط
ث      ة وثل سخ ورقع ط ن ن خ ة م العربي

ا   وفي وغيره ن   , وآ ر م تخدمها آثي اس
ة آعناصر   الهم الفني ي أعم روفيين ف الح

شكيلية  ي  , ت ة ف اليب مختلف رق وبأس بط
اول  رف  التن تخدم الح ن اس نهم م فم

ه  د وترددات اع , الواح ام وبأوض وبأحج
ة    ل اللوح ة داخ ان  , مختلف ل الفن مث

ه   ذي أنتج ة وال ي عمل ا ف ف جاه يوس
. باستخدام حرف واحد وهو حرف األلف      

ع   ن حرف م ر م تخدم أآث ن اس نهم م وم
ل    ات أو الجم ض الكلم ذات دالالت , بع

روءة  ة مق ف , أدبي ان يوس ل الفن مث
راهيم  ى  ,إب انين عل ز بعض الفن ا رآ  آم

ات  روف والكلم ض الح دها , بع وتأآي
, بتكرارها أو إظهارها بشكل بارز وآبير       

وين  س التك ي نف روف ف رار الح فبتك
ار   ى ابتك ان إل ل الفن ي يتوص الخط
إيقاعات شكلية نتيجة استمرار الحروف      
حيث يوجه العين إلى تتابع هذه المسيرة        

اجئ أو ال        شابك  حتى لحظة التوقف المف ت
 . مع حروف أخرى 
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 : اجلوانب املهارية  
رسم عمل حرويف باستخدام احلروف والكلمات العربية  .١

 . السيكية املقروءة الك
استخدام خصائص بعض احلروف الكالسيكية إلنتاج عمل  .٢

 . حرويف 
استخدام املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج  .٣

 . عمل حرويف 
 

 : اجلوانب الوجدانية 
استشعار قيمة اخلط العريب ومدى االستفادة منه يف اإلنتاج  .١

 . الفين احلرويف 
ف والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة يف تقدير دور احلرو .٢

 .الفن التشكيلي  
إظهار الرغبة يف أنتاج أعمال فنية حروفية باستخدام احلروف  .٣

 . والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة 
تذوق القيم اجلمالية يف اللوحة احلروفية الناجتة عن استخدام  .٤

  .احلروف والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة
 
 

 : يتوقع من الطالب يف اية الدرس 
 احلرويف القائم على التشكيل باحلروف والكلمات همعرفه االجتا .١

 . العربية الكالسيكية املقروءة  
معرفة أمساء بعض احلروفيني السعوديني الذين استخدموا  .٢

 التشكيل باحلروف والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة  
لفنانني التشكيليني للحروف والكلمات تصنيف أساليب تناول ا .٣

 . العربية الكالسيكية املقروءة  
التمييز بني أساليب العمل من فنان ألخر من الفنانني احلروفيني  .٤

الذين شكلوا باحلروف والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة  
 . 

حتليل مناذج من إعمال الفنانني احلروفيني الذين شكلوا  .٥

  : أهداف الدرس 
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 .  العربية الكالسيكية املقروءة  باحلروف والكلمات
 . معرفة أمهية هذا االجتاه من اجتاهات احلروفية يف الفن التشكيلي السعودي  .٦
 . رسم عمل حرويف باستخدام احلروف والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة   .٧
روف استخدام املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل حرويف مستوحى من احل .٨

 . والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة  
التحدث عن اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام األشكال املختلفة للحروف والكلمات العربية  .٩

 . الكالسيكية املقروءة  
استخدام ورق شفاف لتكرار بعض احلروف والكلمات يف اللوحة يف إنتاج عمل حرويف  .١٠

 .العربية الكالسيكية املقروءةمستوحى من احلروف والكلمات 
 
 
 

أذكر مقدمة عن االجتاه احلرويف القائم على التشكيل باحلروف والكلمات العربية الكالسيكية ١ـ١
 . املقروءة 

 . واضح الفرق بني استخدام احلروف والكلمات الكالسيكية وبني احلروف والكلمات احلرة ٢-١
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 .والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة 
ية املقروءة من  أذكر من هم ابرز من استخدم التشكيل باحلروف والكلمات العربية الكالسيك١ـ٢

 .الفنانني احلروفيني السعوديني 
 .  اعرض أعمال كل فنان من فناين هذا االجتاه على حدة ٢ـ٢
 .  اطلب من الطالب أن مييز بني أعمال فنان وآخر من فناين هذا االجتاه٣ـ٢
يكية  أوضح للطالب تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني للحروف والكلمات العربية الكالس١ـ٣

 . املقروءة 
 أناقش الطالب يف تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني للحروف والكلمات العربية ٢ـ٣

 . الكالسيكية املقروءة  
 اطلب من الطالب تعداد بعض أساليب تناول الفنانني التشكيليني للحروف والكلمات العربية ٣ـ٣

 . الكالسيكية املقروءة 
 . كل فنان من فناين هذا االجتاه  أوضح للطالب أساليب١ـ٤ 
 . اعرض أكثر من عمل لكل فنان من فناين هذا االجتاه  ٢ـ٤

إجراءات عرض الدرس
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 . أناقش الطالب يف أساليب كل فنان من فناين هذا االجتاه ٣ـ٤
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 . عناصر التشكيل يف اللوحة احلروفية 
 . احلل بعض مناذج من أعمال فناين هذا االجتاه   ١ ـ٥
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 .التشكيلي السعودي 
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 . املقروءة  
ويف باستخدام احلروف والكلمات العربية الكالسيكية  اعرض للطالب خطوات تنفيذ العمل احلر٢ ـ ٧

 . املقروءة  
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 .مستوحى من احلروف والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة
 اعرض للطالب أعمال استخدم فيها املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل ٢ ـ ٨

 .حرويف مستوحى من احلروف والكلمات العربية الكالسيكية املقروءة  
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 .الكالسيكية املقروءة 
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رق شفاف لتكرار بعض احلروف والكلمات الكالسيكية  أوضح للطالب كيفية استخدام و١ـ ١٠
 .املقروءة يف إنتاج لوحة حروفية  

 .  اطلب من الطالب تكرار بعض الكلمات باستخدام الشفاف ٢ـ١٠
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 . ورق كراس  .٢
 . قلم خط  .٣
 . ورق شفاف  .٤
 ألوان مائية أقالم  .٥
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تخدام       ى اس انين إل ض الفن ه بع د اتج   لق
رتبط   ي ال ت رة أي الت ات الح روف والكلم الح

ردات  دة أو مف يم  , بقاع ن الق ستفيدا م م
ة  روف العربي شكيلية للح ان , الت ي الفن فيعط

ات سا الكلم ة و ح روف دالالت تعبيري  والح
صيا  صويريا وتشخي التطوير , ت تم ب فيه

ط       ه آخ ى قيمت ة عل ع المحافظ شكلي م ال
فيكون المنطلق لدى هؤالء تحوير       ,  مقروء  

ى شكل خاص       الخط من شكله الكالسيكي إل
ز  كليا , متم ا ش ا إيقاع ن خالله ق م يحق

ي       رى ف ر األخ اع العناص ه إيق ستكمل ب ي
و . ةاللوح د تك ي فق ة ف روف العربي ن الح

ي        دو ف ا تب زاء منه ل أو أج ا جم ة أم اللوح
زام    ة دون االلت ة وعفوي ورة تلقائي ص

يكية  د الكالس ستفيد , بالقواع ان ي أي أن الفن
ي           شكلي للحرف العرب من ما يحمله الطابع ال
شكيل   عة للت ة واس ة وقابلي ة ومرون ن ليون م

ور  ي أن  , والتح روف العرب ن الح ا يمك مم
دور ه  وم ب دد    يق يد متج افة رص ي إض ل ف ائ

ة  شكيلية العالمي ة الت يد الثقاف ذا , لرص ه
ة      دد والحداث اق التج شرف أف يد يست , الرص

شكيلية         ويحافظ في نفس الوقت على القيم الت
ا    ا وتوارثه ا وطوره ي ابتكره يلة الت األص

سلمون   انون الم ذين   .  الفن انين ال ن الفن وم
ا اه الفن ذا االتج ى ه الهم إل ي أعم وا ف ن اتجه

ذي تضح         راق ـ  وال زاوي ـ من الع ضياء الع
فيه استخدامه للحروف العربية بصورة حرة       
ن   د م ة العدي ي عمل ياء  ف ستثمر ض و ي
يم   ق ق ورة لتحقي شكيلية المتط ات الت العالق
ب      التكرار والتراآ ة آ ل أعمال ة داخ جمالي
ق   ك لتحقي دوير وذل اور والت اس والتج والتم

ل     ل العم وازن داخ اع والت ان  أ. اإليق ا الفن م
د        سعودية ـ  فق إبراهيم ناصر الفصام ـ من ال
رف    و ح ة وه ي عمل د ف رف واح تخدم ح اس

واستفاد من المقومات      , الصاد بصوره حرة    
ل   ا عم ي وصاغ منه شكلية للحروف العرب ال

ي  ة   , فن اع مختلف ي أوض راره ف وم بتك يق
اشتملت على آل األوضاع والرأسية واألفقية      

تى المقلوبة منها و    والمائلة يمينا ويسارا وح   
ة  رؤى واألوضاع . المعدول ذه ال ع ه د جم لق

ه     ع أنواع رار بجمي ى التك ة عل ة القائم الفني
ن     ي م ل فن داث عم ى أح ادر عل ه ق ت أن ليثب
ه    زاء من د وأج رف الواح رار الح الل تك خ
ي   رة ف رار للحرف عن غي ذا التك ويختلف ه
ة   ية منتظم ة هندس ى خلفي رك عل ه ال يت أن

ل ا ا آ ل فيه ان تتماث ق عن ل أطل روف ب لح
ي   ي ويغط رة ليعط د ح اته وي ه وفرش خيال
سطح اللوحة بنوع جديد العمل المباشر الحر       
د       ضاد ولق العفوي الفوري باستخدام حرف ال
التحكم في         د ب قام بالتعبير عن القريب والبعي
ذه     دثت ه غيرة فأح ره آم ص ة آبي أحجام
اد       ضاد وإيج التشكيالت مراحل لنمو حرف ال

سطحا  َا م ن  عمق د ع ت البعي ي نفس الوق وف
 . نمطية وحدة التكرار المنضم 
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 : اجلوانب املهارية  

رسم عمل حرويف باستخدام احلروف والكلمات العربية  .١
 . احلرة املقروءة 

استخدام خصائص بعض احلروف احلرة إلنتاج عمل  .٢
 . حرويف 

استخدام املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف  .٣
 . إنتاج عمل حرويف 

 : اجلوانب الوجدانية
لعريب ومدى االستفادة منه يف استشعار قيمة اخلط ا .١

 . اإلنتاج الفين احلرويف 
تقدير دور احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة يف  .٢

 .الفن التشكيلي  
إظهار الرغبة يف أنتاج أعمال فنية حروفية باستخدام  .٣

 . احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة 
جتة عن تذوق القيم اجلمالية يف اللوحة احلروفية النا .٤

 .استخدام احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة 
 
 

 : يتوقع من الطالب يف اية الدرس 
 احلرويف القائم على التشكيل باحلروف همعرفه االجتا .١

 . والكلمات العربية احلرة املقروءة  
معرفة أمساء بعض احلروفيني السعوديني الذين  .٢

عربية استخدموا التشكيل باحلروف والكلمات ال
 احلرة املقروءة  

تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني للحروف  .٣
 . والكلمات العربية احلرة املقروءة  

التمييز بني أساليب العمل من فنان ألخر من الفنانني  .٤
احلروفيني الذين شكلوا باحلروف والكلمات العربية 

 . احلرة املقروءة  

  : أهداف الدرس 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 ١٤٧

فيني الذين شكلوا باحلروف والكلمات العربية احلرة حتليل مناذج من أعمال الفنانني احلرو .٥
 . املقروءة  

 . معرفة أمهية هذا االجتاه من اجتاهات احلروفية يف الفن التشكيلي السعودي  .٦
 . رسم عمل حرويف باستخدام احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة   .٧
 عمل حرويف مستوحى من استخدام املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج .٨

 . احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة  
التحدث عن اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام األشكال املختلفة للحروف والكلمات  .٩

 . العربية احلرة املقروءة  
استخدام ورق شفاف لتكرار بعض احلروف والكلمات يف اللوحة يف إنتاج عمل حرويف  .١٠

 .روف والكلمات العربية احلرة املقروءةمستوحى من احل
 
 

 . أذكر مقدمة عن االجتاه احلرويف القائم على التشكيل باحلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة ١ـ١
 . واضح الفرق بني استخدام احلروف والكلمات احلرة وبني احلروف والكلمات احلرة ٢-١
 .جت باحلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة    اعرض مناذج من األعمال احلروفية اليت أنت٣ـ١
 اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى معرفة الطالب باالجتاه احلرويف القائم على التشكيل باحلروف ٤ـ١

 .والكلمات العربية احلرة املقروءة 
فنانني  أذكر من هم ابرز من استخدم التشكيل باحلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة من ال١ـ٢

 .احلروفيني السعوديني 
 .  اعرض أعمال كل فنان من فناين هذا االجتاه على حدة ٢ـ٢
 .  اطلب من الطالب إن مييز بني أعمال فنان وأخر من فناين هذا االجتاه٣ـ٢
 أوضح للطالب تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني للحروف والكلمات العربية احلرة ١ـ٣

 . املقروءة 
ناقش الطالب يف تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني للحروف والكلمات العربية احلرة  أ٢ـ٣

 . املقروءة  
 اطلب من الطالب تعداد بعض أساليب تناول الفنانني التشكيليني للحروف والكلمات العربية احلرة ٣ـ٣

 . املقروءة
 . أوضح للطالب أساليب كل فنان من فناين هذا االجتاه ١ـ٤ 
 . اعرض أكثر من عمل لكل فنان من فناين هذا االجتاه  ٢ـ٤
 . أناقش الطالب يف أساليب كل فنان من فناين هذا االجتاه ٣ـ٤

إجراءات عرض الدرس



 ١٤٨

 . اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى معرفة الطالب بأساليب كل فنان من فناين هذا االجتاه٤ـ٤
 احلروف واخلطوط كعنصر من  اعرض للطالب بعض األعمال احلروفية اليت تبني أساليب تناول٥ـ٤

 . عناصر التشكيل يف اللوحة احلروفية 
 . احلل بعض مناذج من أعمال فناين هذا االجتاه   ١ ـ٥
 .  أناقش الطالب حول حتليل أعمال كل فناين من فناين هذا االجتاه٢ ـ٥
 . أناقش الطالب يف أجزاء العمل املختلفة ٣ ـ ٥
 . دى معرفة الطالب بتحليل أعمال فناين هذا االجتاه اطرح بعض األسئلة اليت توضح م٤ ـ٥
 .  أبني للطالب أمهيه هذا االجتاه من اجتاهات احلروفية يف الفن التشكيلي السعودي ١ ـ ٦
 .  أناقش الطالب يف أمهيه هذا االجتاه من اجتاهات احلروفية يف الفن التشكيلي السعودي ٢  ـ٦
 معرفة الطالب بأمهية هذا االجتاه من اجتاهات احلروفية يف الفن  اطرح بعض األسئلة اليت تبني  مدى٣ـ٦

 .التشكيلي السعودي 
 .  أبني للطالب طريقة تنفيذ اللوحة احلروفية باستخدام احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة  ١ ـ ٧
حلرة  اعرض للطالب خطوات تنفيذ العمل احلرويف باستخدام احلروف والكلمات العربية ا٢ ـ ٧

 . املقروءة  
 أعطي الطالب الوقت الكايف لرسم لوحة حروفية بسيطة باستخدام احلروف والكلمات العربية ٣ـ٧

 .احلرة املقروءة 
 أوضح للطالب كيفية استخدام املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل حرويف ١ ـ٨ 

 .روءةمستوحى من احلروف والكلمات العربية احلرة املق
 اعرض للطالب أعمال استخدم فيها املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل ٢ ـ ٨

 .حرويف مستوحى من احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة
 أناقش الطالب يف املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل حرويف مستوحى من ٣ ـ ٨

 .مات العربية احلرة املقروءةاحلروف والكل
 أبني للطالب اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام األشكال املختلفة للحروف والكلمات العربية ١ ـ٩

 .احلرة املقروءة 
 أناقش لطالب يف اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام األشكال املختلفة للحروف والكلمات ٢ ـ٩

 .العربية احلرة املقروءة  
 اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى معرفة الطالب يف اجلوانب  اجلمالية الناجتة عن استخدام ٣ـ ٩

 .األشكال املختلفة للحروف والكلمات العربية احلرة املقروءة  
 أوضح للطالب كيفية استخدام ورق شفاف لتكرار بعض احلروف والكلمات احلرة املقروءة يف ١ـ ١٠

 .إنتاج لوحة حروفية  



 ١٤٩

 .  اطلب من الطالب تكرار بعض الكلمات باستخدام الشفاف ٢ـ١٠
 
 

 .اعرض صور ألعمال حروفية مستوحاة من احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة   .١
 . استخدم أجهزة العرض  .٢
املناقشة اليت تتم يف الصف حول األعمال احلروفية اليت أنتجت باستخدام احلروف  .٣

 . روءة والكلمات العربية احلرة املق
 
 

عبارة عن جمموعة من الصور توضح االجتاه احلرويف الذي أنتج باستخدام احلروف : الوسيلة األوىل 
 .  والكلمات العربية احلرة املقروءة 

عبارة عن صور توضح تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني للحروف : الوسيلة الثانية 
 . والكلمات العربية احلرة املقروءة

عبارة عن صور توضح املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل حرويف : يلة الثالثةالوس
 .. مستوحى من احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة

 
 

 .  .رسم لوحة حروفية باستخدام احلروف والكلمات العربية احلرة املقروءة 
 
 

 : التقييم 
 . األهداف اليت حتققت  .١
 . اف اليت مل حتقق األهد .٢
 . االجيابيات اليت حدثت يف الدرس  .٣
 . السلبيات اليت حدثت يف الدرس  .٤

 التقومي 
 . طرق حتقيق األهداف اليت مل حتقق  .١
 . طرق التأكيد على االجيابيات  .٢
 . طرق تاليف السلبيات  .٣
 .املتابعة وإمكانياا  .٤

 اإلثارة 

 : الوسائل التعليمية 

 :  المطلوب تنفيذه 

 :  التقييم والتقويم 



 ١٥٠

 
 

 . احملافظة على نظافة ورق الكراس  .١
 . ة االسم خلق الكراس وكتاب, مجع األدوات  .٢
 . تنظيف املكان بعد االنتهاء من الدرس  .٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التوجيهات الختامية 



 ١٥١

א :א
א

 
 
 

 :اخلامات واألدوات
 . قلم رصاص  .١
 . ورق كراس  .٢
 . قلم خط  .٣
 . ورق شفاف  .٤
 ألوان مائية أقالم  .٥

 
 
 

ط  باستخدام دالالت الكلمات واحلروف الغري رسم عمل حروفية بسي
 .مقروءة 

 
 
 
 

 : اجلوانب املعرفية
 
 . معرفة املقصود بدالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة .١
التعرف على كيفية استخدام دالالت الكلمات واحلروف الغري  .٢

 .مقروءة
تصنيف أساليب تناول الفنانني لدالالت الكلمات واحلروف  .٣

 .الغري مقروءة
معرفة بعض الفنانني السعوديني الذين سلكوا هذا االجتاه يف  .٤

 . إنتاجهم الفين 

 : الخبرة 

 : س اإلعداد للدر

 

 :الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس 

א א
:

ي   اه الحروف ي االتج ن  ,      ف ر م ا آثي لج
شكيل     ي الت لوب ف ن أس ر م ى أآث انين إل الفن

ة  الحروف العربي شكيل , ب نهم الت ذآرنا م ف
الحروف   , بالحروف الكالسيكية   شكيل ب ثم الت

صدده اآل     , الحرة   ن هو استخدام     ثم ما نحن ب
بعض الفنانين الحروفيين لإليقاعات الحرآية     

ة         ة العربي ر أن   , الناتجة من خطوط الكتاب بغي
روءة    ة أو مق ة لفظي ا دالل ون له ا , يك مم

ة   فات تعبيري ات ص ل اللوح ي  , يحم رى ف فن
ذا     ي ه روفيين ف انين الح اليب الفن بعض أس
ة   ة الناتج ة اإليقاعي ى الحرآ وه إل اه لج االتج

وين اللوحة        من بعض ا   , لحروف في رسم تك
ة     ادة تعبيري ى م رف إل ان الح زل الفن , فيخت

د في الوجود           مندمجة في تأليف تشكيلي يتأآ
ر      . المستقل للعمل الفني       ات غي فتكون الكتاب

روءة  ة , مق ل مرئي روف , ب صبح الح وت
دي  ابع تجري ي ذات ط ل الفن ي العم ة ف العربي

سات          , بحت   ا سوى بعض التقوي ال يرى منه
االمتدادات أي أن هذه األجزاء من الحروف       و

ي       شكل المعن ي ال روف وتعط ى الح دل عل ت
ي  ستخدمها   , الحروف ان ي ا أن الفن آم

تعطي المتلقي اإلحساس   , آموروثات شكلية   
ي   ابع العرب ة  , بالط ى القيم ة عل وآدالل

ا        التشكيلية للحروف العربية ومدى طواعيته
ان  د الفن سه فق , لي ى نف الحرف أن دل عل د ف

ى       ذة في أن يلتف عل دره ف ى مق ضا عل دل أي
ؤرة            ه لخلق ب ة ل أطرافة وعلى حروف مماثل
ة  ة خاص ل أهمي اوز آ ة تتج راع مرآزي ص

رف  شكلية الح ة  , ب ات لدي وم . والكلم فيق
كله    ن ش ي م رف العرب د الح ان بتجري الفن
صورته      ألوف ل رة  الم يكي والمظه الكالس
دة        صورة الجدي الم ال والدخول بهذا الحرف ع

ة   ,  ات المختلف ر المعالج ك عب ة . وذل فاللوح
ى          في هذا االتجاه تتجرد من معناها اللغوي إل

الي  شكيلي الجم ى الت انين . المعن ن الفن وم
يدة      ف س اه يوس ذا االتج وا ه ذين انتهج , ال

دي   ر النج شريف    , عم ي ال صور مرع , من
راهيم  ف إب ى , يوس ر الموس دي , ناص مه

 . راجح وغيرهم 
 



 ١٥٢

 : اجلوانب املهارية  
رسم عمل حرويف باستخدام دالالت الكلمات واحلروف  .١

 . الغري مقروءة 
استخدام القيم الشكلية للحروف يف إنتاج أعمال ذات  .٢

 . دالالت لكلمات وحروف غري مقروءة 
التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف استخدام املقومات  .٣

إنتاج عمل حرويف باستخدام دالالت الكلمات واحلروف 
 . الغري مقروءة 

 
 : اجلوانب الوجدانية 

استشعار قيمة اخلط العريب ومدى االستفادة منه يف اإلنتاج  .١
 . الفين احلرويف سواء املقروء أو الغري مقروء

 إنتاج أعمال تقدير دور احلروف والكلمات العربية يف .٢
 .حروفية غري مقروءة ذات قيم مجالية عالية   

إظهار الرغبة يف أنتاج أعمال فنية حروفية باستخدام  .٣
 .دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة 

تذوق القيم اجلمالية يف اللوحة احلروفية الناجتة عن  .٤
 .استخدام دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة

 
 

 :  يف اية الدرس يتوقع من الطالب
 احلرويف القائم على التشكيل على استخدام همعرفه االجتا .١

 .. دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة 
معرفة أمساء بعض احلروفيني السعوديني الذين استخدموا  .٢

 دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة يف إنتاجهم الفين 
 . يف هذا االجتاه  تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني  .٣
التمييز بني أساليب العمل من فنان ألخر من الفنانني  .٤

احلروفيني الذين شكلوا باحلروف والكلمات العربية لغري 
 . مقروءة 

 . حتليل مناذج من أعمال الفنانني احلروفيني يف هذا االجتاه  .٥
معرفة أمهية هذا االجتاه من اجتاهات احلروفية يف الفن  .٦

  : أهداف الدرس 

 
 
 

 
 

 
 

 



 ١٥٣

 . ي التشكيلي السعود
 .. رسم عمل حرويف باستخدام دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروء .٧
استخدام املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل حرويف مستوحى من  .٨

 .دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة 
مات التحدث عن اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام األشكال املختلفة دالالت الكل .٩

 .واحلروف الغري مقروءة
استخدام ورق شفاف لتكرار بعض احلروف والكلمات يف اللوحة يف إنتاج عمل حرويف  .١٠

 .مستوحى من دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة
 

 
 
الكلمات واحلروف الغري أذكر مقدمة عن االجتاه احلرويف القائم على التشكيل باستخدام دالالت ١ـ١

 .مقروءة 
ح الفرق بني استخدام احلروف والكلمات احلرة املقروءة وبني احلروف والكلمات احلرة الغري  واض٢-١

 .مقروءة
  اعرض مناذج من األعمال احلروفية اليت أنتجت باستخدام دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة ٣ـ١
على التشكيل باستخدام  اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى معرفة الطالب باالجتاه احلرويف القائم ٤ـ١

 .دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة 
 . أذكر من هم ابرز من استخدم التشكيل باستخدام دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة ١ـ٢
 .  اعرض أعمال كل فنان من فناين هذا االجتاه على حدة ٢ـ٢
 . ذا االجتاه  اطلب من الطالب أن مييز بني أعمال فنان وأخر من فناين ه٣ـ٢
 أوضح للطالب تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني الذين استخدام دالالت الكلمات ١ـ٣

 .واحلروف الغري مقروءة
 أناقش الطالب يف تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني الذين استخدام دالالت الكلمات ٢ـ٣

 .واحلروف الغري مقروءة
عض أساليب تناول الفنانني التشكيليني الذين استخدام دالالت الكلمات  اطلب من الطالب تعداد ب٣ـ٣

 .واحلروف الغري مقروءة
 . أوضح للطالب أساليب كل فنان من فناين هذا االجتاه ١ـ٤ 
 . اعرض أكثر من عمل لكل فنان من فناين هذا االجتاه  ٢ـ٤
 . أناقش الطالب يف أساليب كل فنان من فناين هذا االجتاه ٣ـ٤

إجراءات عرض الدرس



 ١٥٤

 . اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى معرفة الطالب بأساليب كل فنان من فناين هذا االجتاه٤ـ٤
 اعرض للطالب بعض األعمال احلروفية اليت تبني أساليب تناول دالالت الكلمات واحلروف الغري ٥ـ٤

 .مقروءة 
 . احلل بعض مناذج من أعمال فناين هذا االجتاه   ١ ـ٥
 . حتليل أعمال كل فناين من فناين هذا االجتاه  أناقش الطالب حول  ٢ ـ٥
 . أناقش الطالب يف أجزاء العمل املختلفة ٣ ـ ٥
 .  اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى معرفة الطالب بتحليل أعمال فناين هذا االجتاه٤ ـ٥
 .  أبني للطالب أمهيه هذا االجتاه من اجتاهات احلروفية يف الفن التشكيلي السعودي ١ ـ ٦
 .  أناقش الطالب يف أمهيه هذا االجتاه من اجتاهات احلروفية يف الفن التشكيلي السعودي ٢  ـ٦
 اطرح بعض األسئلة اليت تبني  مدى معرفة الطالب بأمهية هذا االجتاه من اجتاهات احلروفية يف الفن ٣ـ٦

 .التشكيلي السعودي 
 .م دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة  أبني للطالب طريقة تنفيذ اللوحة احلروفية باستخدا١ ـ ٧
 اعرض للطالب خطوات تنفيذ العمل احلرويف باستخدام دالالت الكلمات واحلروف الغري ٢ ـ ٧

 .مقروءة 
 أعطي الطالب الوقت الكايف لرسم لوحة حروفية بسيطة باستخدام دالالت الكلمات واحلروف ٣ـ٧

 .الغري مقروءة 
تخدام املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل حرويف  أوضح للطالب كيفية اس١ ـ٨ 

 .مستوحى من دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة
 اعرض للطالب إعمال استخدم فيها املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل ٢ ـ ٨

 .حرويف مستوحى من دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة
 أناقش الطالب يف املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل حرويف مستوحى من ٣ ـ ٨

 ..دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة 
 أبني للطالب اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام األشكال املختلفة لدالالت الكلمات واحلروف ١ ـ٩

 ..الغري مقروءة
 يف اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام األشكال املختلفة لدالالت الكلمات  أناقش لطالب٢ ـ٩

 .واحلروف الغري مقروءة
 اطرح بعض األسئلة اليت توضح مدى معرفة الطالب يف اجلوانب اجلمالية الناجتة عن استخدام ٣ ـ٩

 .األشكال املختلفة لدالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة
 . ب تكرار بعض الكلمات باستخدام الشفاف  اطلب من الطال٢ـ١٠

 



 ١٥٥

 
 .اعرض صور ألعمال حروفية مستوحاة من دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة  .١
 . استخدم أجهزة العرض  .٢
املناقشة اليت تتم يف الصف حول األعمال احلروفية اليت أنتجت باستخدام دالالت الكلمات  .٣

 .واحلروف الغري مقروءة 
 . عرض استخدم أجهزة ال .٤

 

 
عبارة عن جمموعة من الصور توضح االجتاه احلرويف الذي أنتج باستخدام دالالت : الوسيلة األوىل 

 .الكلمات واحلروف الغري مقروءة 
عبارة عن صور توضح تصنيف أساليب تناول الفنانني التشكيليني لدالالت الكلمات : الوسيلة الثانية 

 .واحلروف الغري مقروءة 
عبارة عن صور توضح املقومات التشكيلية واجلمالية للخط العريب يف إنتاج عمل : لثةالوسيلة الثا

 .حرويف مستوحى من دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة
 
 

 .رسم لوحة حروفية باستخدام دالالت الكلمات واحلروف الغري مقروءة 
 
 

 : التقييم
 . األهداف اليت حتققت  .١
 . األهداف اليت مل حتقق  .٢
 . االجيابيات اليت حدثت يف الدرس  .٣
 . السلبيات اليت حدثت يف الدرس  .٤

 
 

 . احملافظة على نظافة ورق الكراس  .١
 . وكتابة االسم خلف الكراس , مجع األدوات  .٢
 . تنظيف املكان بعد االنتهاء من الدرس  .٣

 
 
 

 اإلثارة 

 : الوسائل التعليمية 

 :  المطلوب تنفيذه 

 :  التقييم والتقويم 

 : التوجيهات الختامية 

 التقومي 
 . طرق حتقيق األهداف اليت مل حتقق  .١
 . طرق التأكيد على االجيابيات  .٢
 .  تاليف السلبيات طرق .٣
 .املتابعة وإمكانياا .٤
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